
EK-3 

EBELİK BÖLÜMÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 

BİRİNCİ YIL 

Birinci Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE131 Anatomi (3-0)3 4 

EBE133 Fizyoloji (3-0)3 4 

EBE135 Mikrobiyoloji-Parazitoloji (2-0)2 3 

EBE137 Histoloji-Embriyoloji (3-0)3 4 

EBE139 Biyokimya (2-0)2 3 

EBE141 Beslenme (2-0)2 2 

EBE143 Bilgisayar (2-0)2 2 

GME100 Genel ve Mesleki Etik (2-0)2 2 

GOS*** Ortak Seçmeli 

        GOS112 Temel Spor Uygulamaları 

        GOS118 Sağlıklı Yaşam ve Spor 

        GOS121 Plastik Sanatlar 

        GOS122 Sanat Tarihi 

        GOS123 Müzik 

        GOS124 Türk Halk Oyunları 

(1-1)0 

 

 

1 

TURK101 Türk Dili-I (2-0)2 2 

YDBİ101 İngilizce-I (2-0)2 2 

TDP101 Toplumsal Duyarlılık Projesi-I (1-0)1 1 

İkinci Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE130 Ebelik Esasları (6-8)10 13 

EBE132 Kendini Tanıma ve İletişim (3-0)3 5 

EBE136 Farmakoloji (2-0)2 3 

EBE138 Patoloji (2-0)2 3 

TURK102 Türk Dili-II (2-0)2 2 

YDBİ102 İngilizce-II (2-0)2 2 

TDP102 Toplumsal Duyarlılık Projesi-II (1-2)2 2 

İKİNCİ YIL 

Üçüncü Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE231 Doğum Öncesi Dönem (4-8)8 10 

EBE237 İç Hastalıkları ve Bakım (4-0)4 6 

EBE239 Prenatal Tanı ve Genetik Danışmanlık (2-0)2 3 

EBE241 Bulaşıcı Hastalıklar (2-0)2 3 

EBE243 İlkyardım (2-0)2 3 

EBE245 Sağlık Sosyolojisi (2-0)2 3 

AİİT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0)2 2 

Dördüncü Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE230 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem 

(Önşart EBE 231) 

(4-8)8 10 

EBE240 Cerrahi Hastalıklar ve Bakım (4-0)4 6 

EBE242 İç ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım ve 

Uygulama  

(0-8)4 6 

EBE244 Ebelikte Yönetim (2-0)2 3 

EBE246 Epidemiyoloji (2-0)2 3 

AİİT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II (2-0)2 2 

 



 

ÜÇÜNCÜ YIL 

Beşinci Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE331 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem 

(EBE230 Önşart) 

(4-8)8 12 

EBE333 Ebelikte Ruh Sağlığı (4-0)4 7 

EBE341 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik (3-0)3 5 

EBE*** Seçmeli Ders-I (2-0)2 3 

EBE*** Seçmeli Ders-II (2-0)2 3 

Altıncı Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

İNF398 Etkinliklere Katılım (0-2)1 1 

EBE332 Kadın Hastalıkları (4-8)8 11 

EBE336 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (4-8)8 12 

EBE*** Seçmeli Ders-III (2-0)2 3 

EBE*** Seçmeli Ders-IV (2-0)2 3 

DÖRDÜNCÜ YIL 

Yedinci Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE431 Ebelikte Öğretim (3-0)3 5 

EBE435 Entegre Uygulama-I (2-8)6 8 

EBE437 Üreme Sağlığı (4-8)8 11 

EBE*** Seçmeli Ders-V (2-0)2 3 

EBE*** Seçmeli Ders-VI (2-0)2 3 

Sekizinci Yarıyıl 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE430 Entegre Uygulama-II (2-8)6 8 

EBE432 Halk Sağlığı (4-8)8 10 

EBE434 Kadın Sağlığı ve Sosyal Konular (3-0)3 6 

EBE*** Seçmeli Ders-VII (2-0)2 3 

EBE*** Seçmeli Ders-VIII (2-0)2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EBELİK SEÇMELİ DERSLER 

Ders Kodu Dersin Adı Ders Kredisi AKTS 

EBE451 Girişkenlik (2-0)2 3 

EBE452 Büyüme ve Gelişme (2-0)2 3 

EBE453 Evde bakım (2-0)2 3 

EBE454 Sağlığın Korunması, Yükseltilmesi ve 

Geliştirilmesi  

(2-0)2 3 

EBE455 Adölesan Jinekolojisi (2-0)2 3 

EBE456 İnfertilite ve Ebelik  (2-0)2 3 

EBE457 Gelişim ve Öğrenme (2-0)2 3 

EBE458 Sağlık Hukuku (2-0)2 3 

EBE459 Erken Tanı Testleri (2-0)2 3 

EBE460 Antropoloji (2-0)2 3 

EBE461 Eleştirel Düşünme (2-0)2 3 

EBE462 Adli Ebelik (2-0)2 3 

EBE463 Güvenli Annelik (2-0)2 3 

EBE464 Kanıta Dayalı Ebelik (2-0)2 3 

EBE465 Kültürlerarası Ebelik (2-0)2 3 

EBE466 Neonatal Resusitasyon (2-0)2 3 

EBE467 Sağlıkta Alternatif Uygulamalar (2-0)2 3 

EBE468 Sağlık ve Bilişim (2-0)2 3 

EBE469 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller (2-0)2 3 

EBE470 Sağlık Politikaları (2-0)2 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

EBE131 Anatomi             (3-0)3                             AKTS:4                                                             

Anatomiye giriş ve terminoloji, topografik anatomi, lokomotor sistem ( kemik, kas ve 

eklemler), dolaşım sistemi (kalp, damarlar), solunum sistemi (burun, sinus paranasales, 

larynx, trachea, akciğerler, pleura), sindirim sistemi (ağız boşluğu, pharynx, oesophagus, 

mide, ince ve kalın barsaklar, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas, dalak), 

boşaltım sistemi (böbrekler, ureter’ler, vesica urinaria, urethra), üreme sistemi (erkek ve kadın 

genital organları), sinir sistemi (merkezi, periferik ve otonom sinir sistemi), duyu organları 

(göz, kulak), endokrin organlar. 

  

EBE133 Fizyoloji                (3-0)3                     AKTS:4                                           

İnsan organizmasının işlevleri ve birbirleri ile olan ilişkileri. Hücre fizyolojisi, Sinir 

fizyolojisi, Kas fizyolojisi, Kan fizyolojisi, Dolaşım sistemi fizyolojisi, Solunum sistemi 

fizyolojisi, Sindirim sistemi ve metabolizma fizyolojisi, Boşaltım sistemi fizyolojisi, Endokrin 

sistem fizyolojisi, Duyu sistemi fizyolojisi, Merkezi sinir sistemi fizyolojisi. 

 

EBE135 Mikrobiyoloji- Parazitoloji            (2-0)2            AKTS:3                             

Mikroorganizmaların özellikleri, insan sağlığına olumsuz etkileri, mikrobiyolojik yöntemlerle 

üretimleri, tespit edilmeleri, enfeksiyonun tanımı, oluşumu, sterilizasyon tanımları, 

uygulanımlarındaki teknikler, bağışıklık ve bağışıklıkta rol alan hücreler. 

Mikroorganizmaların sınıflandırılması, genel yapı özellikleri, bakteri ince yapısı, bakterilerin 

boyanma özellikleri, üreme özellikleri ve mikrobiyolojide kullanılan besiyerleri. Bakteri 

metabolizması, mikroorganizma konak arası ilişkiler, normal mikrop florası, enfeksiyon 

bulaşma yolları, sterilizasyon, dezenfeksiyon. Mantarların genel özellikleri, tıbbi önemi olan 

maya ve küfler. Antibiyotik etki mekanizmaları, antibiyotiklere karşı oluşan direnç 

mekanizmaları. Parazitolojiye giriş, protozoonlar, nematodlar, sestodlar, trematodlar. 

Stafilokok, streptokok ve pnömokoklar, enterik bakteriler, küçük gram negatif basiller, 

mikobakteriler, mikoplazma ve klamidyalar, neisseria’lar, Gram pozitif aerop basiller, 

anaerop bakteriler, sarmal mikroorganizmalar. Virusların genel özellikleri, önemli virus 

enfeksiyonları. Temel immünoloji, aşılar ve serumlar. Parazitolojiye giriş, protozoonlar, 

nematodlar, sestodlar, trematodlar. 

 

EBE137 Histoloji-Embriyoloji                     (3-0)3   AKTS:4                                                                                    

Histolojiye giriş, genel hücre bilgisi, doku ve farklılaşmaları, epitel, bağ, destek, kas, kan ve 

sinir dokusu. Solunum, sindirim, ürogenital, lenfoid, kardio-vasküler sistem, sinir sistemi 

histoloji. Genel embriyoloji.  

 

EBE139 Biyokimya                                 (2-0)2                    AKTS:3                                                                

Karbonhidratlar, proteinler, lipitler enzimler, vitaminler, hormonların özellikleri, işlevleri ve 

metabolizmaları.  

 

EBE141 Beslenme                                 (2-0)2                        AKTS:2                                                   

İnsan vücudunun yapısı ve beslenme ile olan ilişkisi, beslenmede esas olan besin öğelerinin 

türleri, miktarları, özellikleri ve vücut çalışmasındaki işlevleri, değişik, yaş, cinsiyet, çalışma 

ve özel durumda olan bireyler ve gruplar için uygun beslenme planlarının yapılması, ebelik 

girişimleri. 

 

EBE143 Bilgisayar      (2-0)2   AKTS:2 

Bilgisayar kullanımı ve programlar. 

 

GME100 Genel ve Mesleki Etik     (2-0)2   AKTS:2 

Ülkemizde ve diğer dünya ülkelerinde ebelik tarihi, deontolojik kavramlar ve profesyonellik. 

 



EBE130 Ebelik Esasları                 (6-8)10  AKTS:13                                                    

Temel insan gereksinimlerin giderilmesinde ve sağlık gereksinimlerinin karşılanmasında 

ebenin kullanacağı temel bilgi ve becerileri, ebenin sürecini kullanarak uygulamaya 

konulmasında ebenin rolü. 

 

EBE132 Kendini Tanıma ve İletişim         (3-)3         AKTS:5                                      

Davranışın biyolojik temelleri, algılama, öğrenme, bellek, düşünce, güdülenme, heyecan, 

stresle başa çıkma ve problem çözme, gelişim, kişilik ve savunma mekanizmaları, iletişim 

süreci ve çeşitleri, kendini tanıma, benlik kavramı, empati, kriz, öfke, anksiyete, yalnızlık, 

güçsüzlük, ümitsizlik, duyusal yoksunluk ve ölüm kavramları, özel durumlarda hasta ebe 

iletişimi ve ebelik yaklaşımları. Psikolojinin Tanımı, Konusu, Alt Dalları, Ekolleri, Kullandığı 

Yöntemler/ Davranışın Gelişimi (Fiziksel gelişim-Algısal gelişim-Genetik-Çevre İlişkisi-

Sosyal-Davranışsal gelişim, Vicdan gelişimi- Gelişim Dönemleri)/ Öğrenme ve İlkeleri 

(Klasik koşullanma-Edimsel koşullanma- Bilişsel öğrenme-Sosyal öğrenme)/ Kişilik 

Gelişimi/ Normal ve Anormal Davranış-Davranış Bozuklukları / Tutumlar  ve Önyargılar/ 

Grup Baskısı ve Uygulamaları 

 

EBE136 Farmakoloji           (2-0)2   AKTS:3                                                                                           

Farmakolojinin temel kavramları, ilaçların vücuttaki etkileri ve zararlı etkilerine yönelik 

önlem ve tedavileri, ilaçların verilme şekilleri. 

 

EBE138 Patoloji                                             (2-0)2   AKTS:3                                                                                           

Hastalıkların oluşum nedenleri, organlardaki bu nedenlere bağlı değişiklikler ve fonksiyon 

bozuklukları. 

 

EBE231 Doğum Öncesi Dönem                   (4-8)8   AKTS:10 

Doğurganlık, kadın sağlığı ve perinetal dönemlerde ebenin rolü, üreme sistemi anatolojisi, 

fizyolojisi, cinsiyet hücrelerinin gelişimi, gamatogenezis genetik danışma. Gebeliğin 

oluşumu, fetüsün fizyolojisi, fetal gelişim. Gebelik belirtileri, gebelikte fizyolojik, psikolojik 

değişimler ve adaptasyon. Doğum öncesi bakımın amacı önemi ve ebenin rolü, gebelikle ilgili 

teriminoloji, sağlık ölçütleri, doğum öncesi izlem, abdominal, vajinal muayene ve gebelikte 

sık görülen yakınmalarda ebenin rolü. Gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi, 

gebenin beslenmesi, fetal sağlığın değerlendirilmesi ve kullanılan testler, riskli gebelikler ve 

ebenin rolü. 

 

EBE237 İç Hastalıkları ve Bakım                (4-0)4   AKTS:6 

Temel insan gereksinmeleri, sağlık, hastalık kavramları, iç hastalıkları  konusunda bilgi ve 

beceri geliştirilmesi, Kardiyovasküler hastalıklar, üriner sistem enfeksiyonları ve cinsel yolla 

bulaşan Hastalıklar, Böbrek üstü Hastalıkları, Tiroid Hastalıkları, Hepatitler, Nörolojik 

hastalıklar, Solunum Sistemi hastalıkları, Otoimmün Hastalıklar, ebelik bakımı ve koruyucu 

önlemler  

 

EBE239 Prenatal Tanı ve Genetik Danışmanlık             (2-0)2   AKTS:3 

Amniyosentez, Koriyon villus aspirasyonu ve kromozon analizi kordosentez, komozom analiz 

endikasyonları, Genetik danışma, Hastalık titleri ve danışmanlık, Tek genli hastalıklar, Multi 

faktöriyel hastalıklar, sitogenetik bozukluklar, ana-baba etkileri, genetik danışmanlık, Prenatal 

tanı ve fetal örnekleme, Koryonik villus örneklemesi, fetal kan örneklemesi fetal biyopsi 

amniyesentez riskleri, fetal kalp atım hızı, akselerasyonlar, dese-relasyonlar, kontraksiyon 

stres  testi, Fetal dobler incelemesi, nonstres testi. 

 

EBE241 Bulaşıcı hastalıklar                          (2-0)2   AKTS:3 

Bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojik ve klinik özellikleri, kontrolü, tedavisi ve ebelik bakımı. 

 

 



EBE243 Ebelikte Yönetim                            (2-0)2   AKTS:3 

Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar, etkin yönetimin esasları, etkin liderlik organi-

zasyon yapıları, sağlık bakım sistemi, sağlık meslekleri, sağlık ekibi ve rol yapıları, ebelik 

hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi, mali- idari-teknik destek hizmetleri, yönetime yardımcı 

teknikler, personelin geliştirilmesi, sağlık yönetiminde değerler. 

 

EBE245 Sağlık Sosyolojisi                  (2-0)2   AKTS:3 

Toplum bilimi genel kavramları, sosyal teoriler, sosyal yaşamın insan yaşamı üzerine, toplum 

ve sorunları.  

 

EBE230 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem  (4-8)8   AKTS:10 

Normal doğum eylemi, doğum eyleminin evreleri, rol oynayan faktörler, doğum eyleminde 

ağrı, eylemde annenin izlenmesi ve bakım. Doğum eyleminde normal ve normalden sapan 

durumları değerlendirip gerekli girişimlerde bulunup kritik düşünebilme yeteneğini 

geliştirme. (Önşart EBE 231)                           

 

EBE240 Cerrahi Hastalıklar ve Bakım    (4-0)4   AKTS:6 

Cerrahi hastalıklar ve kapsamı, cerrahi asepsi ilkeleri, cerrahi hastalıklarla ilgili koruyucu 

önlemler, hastalıkların nedenleri, belirti ve bulguları, tedavi yöntemleri ve ebelik bakımı.  

 

EBE242 İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Uygulama  (0-8)4 AKTS:6 

Öğrencinin öğrendiği teorik bilgiyi aktarabilme, iç hastalıkları ve cerrahi sorunu olan bireye 

bilimsel problem çözme yaklaşımlarını kullanarak bakım planı geliştirebilme, hasta, aile ve 

sağlık personeli ile olumlu ilişkiler kurabilme ve hastanın kendi bakım sorumluluklarını 

almasına yardımcı olacak eğitimi planlama ve uygulayabilme becerilerinin kazandırılması  

 

EBE244 İlkyardım                                         (2-0)2   AKTS:3 

Aniden hastalanan ve yararlanan bireye anında ve yerinde yaşam kurtarıcı, sakatlıkları 

önleyici yada belirli sınırlarda tutulmasını sağlayan önlemler ve bakımı 

 

EBE246 Epidemiyoloji                   (2-0)2   AKTS:3                                                                                                  

Epidemiyolojiye giriş; epidemiyolojide neden kavramı; hastalıkların oluşumuna 

epidemiyolojik yaklaşım; sağlık ve hastalıkla ilgili olayların betimlenmesi; toplumun 

demografik yapısının incelenmesi;  epidemiyolojide kullanılan ölçütler; epidemiyolojide 

hastalıklardan korunma kavramı; salgınların epidemiyolojik olarak incelenmesi; hastalıklarla 

savaş kavramı; akut solunum yolları enfeksiyonları ile savaş; ishalli hastalıklarla savaş; 

kıranlar, ortaya çıkan sorunlar ve tıbbi önlemler; kronik hastalıklarla savaş; enfeksiyon ve 

enfeksiyon hastalıkları; enfeksiyonlara karşı direnç ve bağışıklık; bulaşıcı hastalıklarla savaş 

yöntemleri; Türkiye’de bağışıklama çalışmaları; salgınların epidemiyolojik olarak 

incelenmesi; bazı önemli enfeksiyon hastalıkları ile savaş ( gıda zehirlenmeleri, sıtma, kuduz, 

verem, hepatitler, AIDS, paraziter hastalıklar); Türkiye’ de enfeksiyon hastalıkları ile savaşın 

durumu. 

 

EBE 331 Riskli Doğum Eylemi ve Doğum Sonu Dönem (4-8)8   AKTS:12 

Riskli doğum eylemi, distosialar, fetal distres, hipertansiyon, kalp hastalığı, uterus rüptürü, 

çoğul gebelik, umblikal kord, plasenta ve amniyotik mayi anomalileri. Komplikasyonlu 

doğum eylemine annenin hazırlanması ve doğum eylemine ilişkin girişimler, epizyo, seksio, 

pretermeylem ve ebenin rolü. Doğum sonu dönem ve bakım, puerperiuman fizyolojisi ve 

bakımı, laktasyon ve bakımında ebenin rolü. Puerperal dönemde riskli durumlar kanamalar, 

enfeksiyonlar, meme sorunları, emosyonel sorunlar ebelik bakımı ve yaklaşımı. ( Ön şart EBE 

230)  

 

 

 



EBE 333 Ebelikte Ruh Sağlığı                       (4-0)4   AKTS:7 

Ruh sağlığı ve hastalıklarına giriş ve temel kavramlar, Gebelik doğum ve lohusalık 

dönemlerinde ruh sağlığı sorunları ve ebelik yaklaşımı. Bebekte temel güven duygusunun ve 

ruh sağlığının geliştirilmesi ve korunmasında ebenin rolü. 

 

EBE341 Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatistik  (3-0)3   AKTS:5                                              

Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel bilgiler; araştırmanın aşamaları ve 

özellikleri; araştırma tipleri ve özellikleri; örnekleme yöntemleri; araştırmanın planlanması ve 

uygulanması; verilerin toplanması, dizgelenmesi ve analizi; sonuçların yorumlanması; 

araştırma raporunun yazılması. Bilimsel yöntem ve istatistik; araştırma hakkında genel 

bilgiler; sıklık dağılımları; olasılık dağılımları; toplum değerlerinin tahmin edilmesi; 

önemlilik testleri hakkında genel bilgiler; başlıca önemlilik testleri (parametrik,  parametrik 

olmayan, karşılıklı ilişki ve karşılıklı ilişki modeli); zaman dizileri analizi; biyomedikal 

deneylerde istatistiksel yöntemler. 

 

EBE332 Kadın Hastalıkları     (4-8)8   AKTS:11 

Ülkemizde kadın sağlığı, jinekolojik muayene yöntemleri, vajinal biyopsi, genital yol 

enfeksiyonları, sistosel, retrosel ve genital fistüller, selim genital tümörler, habis genital 

tümörler, gestasyonel trofloblostik tümörler. Kadının sağlık ve hastalık durumlarını 

değerlendirip gerekli girişimlerde bulunup kritik düşüne bilme ve ebelik sürecini 

uygulayabilme. Jinekolojik muayene yöntemlerini uygulama becerisinin kazandırılması. 

 

EBE 336 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları   (4-8)8   AKTS:12 

Çocuk sağlığı ve hastalıkları, yenidoğanın fizyolojisi, ekstrau-terin yaşama uyumu, fizyolojik 

fonksiyonları, beslenmesi, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar. Yenidoğanı doğun odasında ilk 

bakımı ve değerlendirilmesi. Yenidoğanın doğum odası dışında değerlendirilmesi ve bakımı. 

Ebenin sevki gereken yenidoğanı tanılaması, ebeveynlerin eğitimi. Ülkemiz koşullarına 

yönelik, çocuk sağlığı sorunlarını tanıyabilme, çocuk sağlığı sorunlarının çözümünde ebenin 

rolünü kavrayabilme, çocuğu ailesi ve çevresi ile birlikte ele alma, çocuğun yeni doğandan 

adölesana kadar büyüme gelişme sürecini tanıyabilme, bu süreci olumlu ya da olumsuz yönde 

etkileyen değişik etmenleri tanıma ve değerlendirme, çocukta hastalık belirtisi olabilecek 

davranış ve fiziksel değişimleri tanıyabilme, çocuk sağlığını bozan sık karşılaşılan ve 

hastalık/bozuklukların erken tanı, tedavi ve bakımındaki ebenin rolünü kavrama yeteneğinin 

kazandırılması. 

 

EBE431 Ebelikte Öğretim     (3-0)3   AKTS:5 

Genel öğretim bilgisinin amacı ve önemi, öğretim programlarının sosyal, psikolojik ve 

ekonomik temelleri. Eğitim-öğretim programlarının özellikleri, geliştirme yöntem ve 

teknikleri. Öğretim araç, gereçleri ve bunların kullanımına ilişkin ilkeler. Eğitim ve öğretimde 

“öğretici” unsuru. Ebenin eğitimle ilgili işlevleri. Uygulamada kullanacağı bilgi, beceri ve 

tutumların kazandırılması. Sağlık eğitiminde genel amaçlar, konular ve yöntemler, sağlık 

eğitim standartları ve modelleri. Eğitimin kavramları, ana-çocuk alanında danışmanlık, eğitim 

gereksinimlerinin saptanması, sağlıklı eğitimde eğitsel araç-gereç geliştirme ve yetişkin 

eğitiminde kullanma, öğretimin planlanması ve değerlendirilmesinde taburculuk eğitiminde 

ebenin eğiticilik rolü. 

 

EBE435 Entegre Uygulama-I     (2-8)6  AKTS:8 

Bu ders, ebelik IV. sınıf öğrencilerinin ebelik uygulama becerilerini geliştirmeyi sağlar. Bu 

uygulamalar doğum kliniklerinde ve koruyucu sağlık hizmeti veren sağlık bakımı ünitelerinde 

yürütülmektedir. 

 

 

 

 



EBE437 Üreme Sağlığı                                  (4-8)8   AKTS:11 

Aile planlamasının önemi, amacı, dünyada ve Türkiye’de aile planlaması çalışmaları, Doğal 

aile planlaması yöntemleri, sterilizasyon, özel dönemlerde kontrasepsiyon ve Türkiye’de aile 

planlamasıyla ve gebeliğin sonlandırılmasıyla ilgili yasal durum, aile planlamasının anne 

çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, aile planlamasındaki danışmanlık, ebenin görev yetki ve 

sorumlulukları. Doğum kontrol yöntemlerinin uygulama becerisinin kazandırılması. 

 

EBE430 Entegre Uygulama-II    (2-8)6   AKTS:8 

Bu ders, ebelik IV. sınıf öğrencilerinin ebelik uygulama becerilerini geliştirmeyi sağlar. Bu 

uygulamalar doğum kliniklerinde ve koruyucu sağlık hizmeti veren sağlık bakımı ünitelerinde 

yürütülmektedir. 

 

EBE 432 Halk Sağlığı     (4-8)8   AKTS:10 

Halk Sağlığı kavramı, ailenin ve toplumun sağlığının korunmasına ilişkin çevrenin 

düzenlenmesi bilgisi ve ev ziyaretleri ile uygulamaya dönüştürülmesi becerilerinin 

kazandırılması, hastalık risklerinin en aza indirilmesinde ebenin rolü. Toplumun sağlık 

sorunlarını çözmek, ilgili kurum, kuruluş ve toplumla işbirliği yaparak, hizmeti ekip çalışması 

olarak götürmenin yararlarını kavrayıp, özellikle halk sağlığında özel bir önemi olan ev 

ziyaretlerini planlayıp, uygulamaya koyabilme alanında, topluma ihtiyacı olan sağlık 

konularında eğitim programları düzenleyebilmesi, bireyin ailenin ve toplumun bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden sağlığının korunması, geliştirilmesi hastanın evde bakımı ve yeniden 

güçlendirilmesi ile sağlığı etkileyici olumsuz durumların düzeltilmesi için ebelik sürecini 

uygulayabilme becerilerinin kazandırılabilmesi. Ev ziyaretlerinin amacı, sağlık ocaklarında 

tutulan kayıt ve istatistikler, çevre sağlığı, aile sağlığı, ana çocuk sağlığı, hizmetlerinde ebenin 

rolü. 

 

EBE434 Kadın Sağlığı ve Sosyal Konular   (3-0)3   AKTS:6 

Cinsel sağlık, üreme sağlığı kavramı ve cinsel eğitim. Üreme sağlığı hizmetlerinde toplumsal 

cinsiyet bakış açısı ve ebenin rolü. Türkiye’de kadın sağlığı ile ilgili göstergelerin geçmişten 

günümüze yansımaları. Kadınla ilgili uluslararası konferanslar ve Türkiye’ye yansımaları. 

Kadınla ilgili kuruluşlar. Kadın, şiddet ve sağlığa yansımaları (aile içi şiddeti önleme ve 

ebenin rolü). Küreselleşme ve kadın. Yoksulluk ve kadın. Medeni kanun ve ceza yasasında 

kadınla ilgili son değişmeler. Kadın, güç, liderlik ve ebelik. Kadın sağlığı ile ilgili etik 

sorunlar. 

 

 

 

 

 

 


