
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 

I. YIL (GÜZ)

 

EBE101 – Ebeliğe Giriş                                                     (2+0+0) 2 AKTS: 4 

Bu derste, ebeliğin temel kavramları ve felsefesi, tarihi gelişimi (kısa), meslek kriterlerine göre ebelik mesleği, 

eğitimi, etik kodu, çalışma alanları, yasal boyutu, ebelerin görev ve sorumlulukları, rolleri, örgütleri, toplumdaki 

yeri/değeri, ve toplum sağlığına katkıları gibi konular yer alır. 

 

SBF126– Biyokimya                                 (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, çeşitli moleküllerin yapısı, bunların organizmadaki kimyasal reaksiyonları, insan vücudunun biyokimyasal 

süreçleri ve karbonhidrat, aminoasit, nükleik asit ve lipid metabolizmasını düzenleyen temel yolları içerir.  

 

EBE143 – Uygulamalı Temel Anatomi                    (2+2+0)3 AKTS: 5

Bu derste, temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kaslar hakkında genel bilgilerin kavranması, 

Lokomotor sistemi oluşturan organlar ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkileri ile solunum, sindirim, 

endokrin, ürogenital ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında genel bilgiler öğretilir. 

EBE107 – Histoloji -Embriyoloji                 (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders,  insandaki farklı hücre tiplerinin ortak yapısal özellikleri; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve 

organellerin  histolojik özellikleri, çekirdek ve alt yapıları, bölünme çeşitleri ve farklılıkları, insan yaşam 

aktivitesindeki önemi, insan yapısının özellikleri ve işlevsel nitelikleri farklı inceleme yöntemlerinin yanı sıra 

embriyonun oluşum süreci, vücut dokuları ve organlar konularını içermektedir. 

 

SBF128- Temel Fizyoloji                                (3+0+0) 3 AKTS:5 

Bu dersin amacı insan vücudundaki hücre, doku, organ ve sistemlerin normal işleyiş mekanizmaları ve bunların 

kontrol yöntemleri hakkında bilgi kazandırmaktır. Dersin içeriğinde, hemşirelik uygulamaları açısından insan 

fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgiler sunulmakta, hücre, uyarılabilen dokularda aksiyon potansiyelleri, sinir ve 

hareket sistemi, özel duyular, hormonlar, kan, dolaşım, solunum, boşaltım, sindirim ve üreme sistemleri 

tartışılmaktadır. 

ATA101 – Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi-I                             (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, inkılap ve benzeri kavramları, Atatürk’ ün inkılap anlayışı, duraklama–gerileme dönemlerinde Osmanlı 

Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri ve Osmanlı Devleti’nin durumu, Trablusgarb-Balkan savaşları, I. Dünya 

Savaşı ve Mondros Ateşkes Anlaşması, Mondros Ateşkes Anlaşması’nın uygulamaya konması, işgaller, Mustafa 

Kemal'in Samsun'a çıkışı, kongreler ve teşkilatlanma, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, milli 

cepheler, Mudanya ve Lozan Antlaşmaları konularını içermektedir. 

 

ING101 – İngilizce-I                         (3+0+0) 3 AKTS: 3 

Bu ders öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları 

aracılığı ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, 

gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dil bilgisi kalıpları 

ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden orta-başlangıç düzeye 

ilerlemek üzere hazırlanırlar.   

 

TURK101 – Türk Dili-I                  (2+0+0) 2 AKTS: 3 



Bu ders, Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-noktalama 

işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları konularını 

içermektedir. 

 

I. YIL  (BAHAR)

EBE102 – Ebelikte Temel İlke ve Uygulamalar                        (3+8) 7 AKTS: 11 

Bu ders, bakım süreci, fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli, güvenli örüntüsü (enfeksiyonlardan korunma, asepsi, 

antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon kavram ve uygulamaları, hijyen, yaşam bulgularının değerlendirilmesi, ilaç 

ve sıvı uygulamaları) rol-ilişkiler örüntüsü (etkili iletişimin önemi ve yöntemleri, hasta olma ve hastaneye yatışın 

etkileri, hasta kabul ve taburculuk ilkeleri) beslenme örüntüsü (beslenme ilkeleri, beslenme yolları, deri, mukoza 

bütünlüğünün korunması, yatak yaralarının önlenmesi ve bakım), boşaltım örüntüsü (üriner kateterizasyon, lavman), 

aktivite-egzersiz örüntüsü (vücut mekanikleri, hasta pozisyonları, ambulasyon, tranport, solunumu destekleyici 

uygulamalar), rahatlık örüntüsü (uyku ve dinlenmenin desteklenmesi, ağrı ve başetme), stres ve başetme, benlik 

kavramı, gebelerde beden imajına uyum konularını içerir. 

SBF134– Mikrobiyoloji                                       ( 2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders mikrobiyolojiye giriş, mikroorganizmaların yapısı, mikroorganizmaların genetiği, 

mikroorganizmalar ve konak ilişkileri, mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi, sterilizasyon ve 

dezenfeksiyon, bağışıklığa giriş ve mikroorganizmalara karşı konak direnci, antijen antikor ilişkileri ve 

serolojik yöntemler, aşırı duyarlılık reaksiyonları konularını içerir. 

 

BES259 – Genel Beslenme                             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu derste, beslenmenin tanımı, ilkeleri, besin grupları ve besin öğeleri, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığa etkisi, 

beslenmeyi etkileyen faktörler, beslenme sıklığı, kalori hesabı, ülkemizde ve dünyada beslenme ile ilgili sorunlar, 

özel durumlarda beslenme (sağlıklı gebe, bebek, lohusa beslenmesi, diyabet gibi hastalıklara sahip gebenin ve 

adölesan gebenin beslenmesi ) konuları öğretilir.  

 

ATA102 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II                    (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, siyasal, toplumsal, hukuk, ekonomi ve eğitim alanlarında yapılan inkılaplar, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

ayaklanmalar, Atatürk döneminin iç ve dış siyaseti, Atatürk’ün ölümü, Türkiye ve dünyadaki yankıları, Atatürk 

ilkeleri, dünya savaşı, çok partili sisteme geçiş, 1960 ve 1982 anayasaları konularını içermektedir. 

 

ING102 – İngilizce-II                            (3+0+0) 3 AKTS: 3 

Bu ders öğrencilerin temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları 

aracılığı ile öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenciler, 

gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dil bilgisi kalıpları 

ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden orta-başlangıç düzeye 

ilerlemek üzere hazırlanırlar. 

 

TURK102 – Türk Dili-II                (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, bir genelgenin, bir resmi yazının, düşünce yazısının hazırlanması, böyle yazıların özetlenmesi ve kaleme 

alınması, bir iş yerinin tanıtılması, bir düşünce veya görüşü ileri sürmek, bir yazının temasının anlatımı ve 

eleştirilmesi., bilgi derlemek , sözlü ve yazılı anlatım türleri (açık oturum, tartışma, panel, sempozyum, forum), 

özellikleri ve hazırlanışı, imla, noktalama, yazım kuralları ve bunların resmi yazılardaki özellikleri, cümle ve cümle 

çeşitleri, yapı, anlam, yüklemine göre öğelerin dizilişi, cümle çeşitleri konularını içermektedir. 

 

 

II. YIL (GÜZ) 



 

EBE201 –Sağlıklı Gebelik ve Ebelik Bakımı                                 (3+2+8) 8 AKTS: 13 

Bu derste öğrencilere anne sağlığının önemi, gebelik oluşumu ve gebelikte görülen fizyolojik ve psikososyal 

değişiklikler, gebeliğe uyum, gebe ve fetüsün fizik muayenesi, antenatal bakım, gebe ve fetüsün antenatal taramaları 

öğretilir.   

 

EBE203- Ebelikte Öğretim                     (2+0+0) 2 AKTS:2 

Bu ders, eğitim-öğretim kavramları, ilkeleri, amaçları, gereksinimleri,  süreci, yöntemlerini belirleme; eğitim 

materyalleri hazırlama, sunum becerilerini içerir. Ayrıca, bu ders, sağlık eğitimi ve önemi, ebenin eğitici rolü, gebe 

ve ailenin eğitimi,  ebelikte sürekli eğitim ve hizmet içi eğitim gibi konuları içerir.  

 

EBE205-Sağlığın Değerlendirilmesi                              (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu derste öğrenciler, görüşme, gözlem ve fizik muayene yöntemlerini kullanarak bütüncü felsefesi  

doğrultusunda, gebe, aile ve yenidoğan hakkında kapsamlı veri toplar ve bu verileri analiz ederek problemleri 

belirlemeyi öğrenirler.  

EBE207- İç Hastalıkları                     (2+0+4) 4 AKTS: 6 

Bu derste öğrenci, gebelerde olabilecek akut ve kronik hastalıkların fizyopatolojisi, risk faktörleri, korunma ilkeleri, 

tıbbi tanı ve tedavileri ile temel bakım bilgi ve becerilerini kazanır.  

 

SBF202– Farmakoloji                                           (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Öğrenciler, farmakolojinin temel kavram ve amaçları, ilaç kullanma ilkeleri,  ilaçların vücutta emilimi, dağılımı, 

metebolizması ve atılımı, etki, yan etki, endikasyon ve kontrendikasyonları, ilaç etkileşimleri, klinik alanda 

karşılaşılan hastalıkların tedavi ilkeleri konusunda bilgi kazanır.   

 

SBF135– Patoloji                                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, patolojinin tanımı ve çalışma alanları, insan organizmasını etkileyen değişik türde doku değişimlerine neden 

olan hastalıklar, hücre ve doku yapısındaki tümoral ve immünolojik olaylar gibi konuları içermektedir. 

 

 

 

II. YIL  (BAHAR) 

 

EBE202- Riskli Gebelikler ve Ebelik Bakımı                                (3+2+6) 7 AKTS: 13 

Bu derste öğrenciye; gebenin ve fetüsün sağlığının değerlendirilmesi,   gebelikle ilgili riskli durumlarının (kanama, 

hiperemezis, çoğul gebelik, erken memebran rüptürü, amniotik sıvı anormallikleri, anemi, üriner enfeksiyonlar, 

diyabet, kalp hastalıkları gibi)  belirlenmesi ve bunlara yönelik bakım verilmesi öğretilir.   

 

EBE204 – Cerrahi Hastalıklar ve Bakım                                  (2+0+4) 4 AKTS: 6 

Bu ders, cerrahi hastalıklarda temel bakım ilkeleri, pre-operatif, post-operatif dönemde hasta bakım ilke ve 

uygulamaları,  gebelerde görülebilen cerrahi hastalıklar ve bu hastalıklara sahip kadınların bakımını içerir. 

 

EBE206 - Cinsellik, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması                 (2+0+2) 3 AKTS: 4 

Bu ders, kadın-erkek üreme sisteminin yapısı ve fonksiyonları, seksüaliteyi etkileyen faktörler, seksüel disfonksiyon,  

konularını içerir. 

 

EBE208- Acil Bakım                                         (2+0+0) 2 AKTS:2  

Bu ders, ilk yardım ve acil bakım temel kavramlarını, ilk yardım uygulamaları ve acil bakım yönetimini, 

homeostazisin sürdürülmesi müdahalelerini içerir.  

 



 

III. YIL (GÜZ)

 

EBE315- Doğum ve Doğum Sonu Bakım                                                              (3+2+8) 8 AKTS: 13 

Bu ders, doğum fizyolojisi ve evreleri, annenin doğuma hazırlığı, doğum pozisyonları, doğum sırasında ağrı yönetimi 

ve annenin desteklenmesi, doğum sonrası bebek ve annenin değerlendirilmesi ve bakımı konularını içermektedir. 

 

EBE303- Yenidoğan Bakımı                                (2+0+4) 4 AKTS:6 

Bu ders, sağlıklı yenidoğanın özellikleri ve bakımı, emzirmenin desteklenmesi, ebeveynlere yenidoğan bakımının 

öğretilmesi, yenidoğan döneminde izlem ve sağlık taraması uygulamaları ile riskli yenidoğanların özelliklerini içerir.  

 

EBE305-– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                        (2+0+4) 4  AKTS: 6 

Bu ders, dünyada ve Türkiye’de çocuk sağlığının durumu, çocukluk çağı dönemleri, sağlıklı çocuk izlemi, çocuk 

sağlığını etkileyen faktörler, çocuk sağlığını koruyucu ve geliştirici yaklaşımlar gibi konuları içermektedir. 

 

SBF127 –Enfeksiyon Hastalıkları                                       (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, gebe kadınlarda görülebilen ve gebe ile fetüs sağlığını olumsuz etkileyebilen enfeksiyon hastalıkları ve 

bunlara yönelik ebelik bakımını içerir.  

 

EBE311- Kadın Ruh Sağlığı ve Hastalıklarında Bakım                (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi, sürdürülmesine yönelik kavramsal bilgileri,  psikiyatrik sorunu olan 

gebenin değerlendirilmesi, ,tedavisi ve bakımı, istenmeyen gebelik durumlarında ruh sağlığının korunması ve tedavi 

edilmesi gibi konuları içerir.   

 

SBF201- Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri                             (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders,  ebelikte araştırmanın önemi,  araştırma süreci, kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri ve özellikleri, 

araştırma raporu örneklerinin eleştirel olarak analiz edilmesi ve araştırma etiği konularını içermektedir. 

 

III. YIL (BAHAR)

 

EBE314- Yüksek Riskli Doğum ve Doğum Sonu Bakım              (3+2+8)8 AKTS:13 

Bu ders, doğum öncesi ya da esnası ya da doğum sonrası dönemde, gebe kadın ve fetüsten kaynaklanan ya da onları 

etkileyen, disfonksiyonel labor, pozisyon veya  presentasyon hataları,  baş-pelvis uyuşmazlığı, tranvers geliş, uzamış 

labor, uterus rüptürü, kanama, eklamsi, plesenta previa, ablasyo plesenta, plesanta kalıntısı, fetal distres, sezeryan 

doğum, doğum sonrası alt abdominal ağrı, enfeksiyon, idrar inkontinansı, fetal-maternal ölümler gibi riskli durumları 

içerir 

 

EBE304- Kadın  Hastalıkları ve Bakım                                                                (2+0+4) 3 AKTS: 6 

Bu ders, temel sağlık hizmetleri doğrultusunda kadın sağlığı hizmetlerini geliştirme, kadın sağlığını bozan risk 

durumlarını belirleyebilme, sağlıktan sapma durumlarında erken tanı koyabilme ve bakım uygulayabilme, kadını 

yaşadığı toplum içerisinde bir bütün olarak ele alabilme, kadının kendi bakım sorumluluğunu üstlenmesini 

sağlayacak bilgi ve beceri kazandıran kuramsal ve uygulamalı bir derstir. 

 

EBE306 –Toplum Sağlığı Hizmetleri                                  (3+0+4) 5 AKTS: 7 

Bu ders, ülkemizde (ve dünyada) anne-çocuk sağlığının durumu, etkileyen faktörler, kadınlar, anneler ve bebeklere 

yönelik sağlığı koruyucu, geliştirici, düzeltici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve bu hizmetlerin uygulanmasında 

ebelere düşen sorumlulukları içerir.  

 



EBE308- Ebelik Tarihi ve Etik                   (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, ebeliğin tarihsel gelişimi ve etkileyen faktörleri kapsar. Ayrıca bu derste ebelik değerleri ve etik ilkeler, 

bilgilendirilmiş onam, tedaviyi reddetme, mahremiyet, ötenazi, genetik çalışmalar, üreme sağlığı ve doku-organ 

transplantasyonu gibi konuların etik boyut, sağlık hizmetleri ve ebelik uygulamalarında etik sorunlar ve etik dışı 

uygulamalar etik karar verme sürecinde ebenin sorumlulukları konuları yer alır.  

 

EBE312- Ebelikte Yönetim                                             (2+0+0)2 AKTS:2 

Bu derste, yönetimde temel kavram ve kuramlar, etkili yönetimi ilkeleri, temel yönetimsel beceriler,  insan kaynakları 

yönetimi,   yönetim süreci ve vaka yönetimi gibi konularda ebenin sorumlulukları konularına yer verilir.   

 

 

IV. YIL (GÜZ)

 

EBE415– Mezuniyet Projesi I                                (1+0+0)1 AKTS:2  

Bu ders, öğrencilerin lisans eğitimleri süresince derslerde gördükleri konulardan biri üzerinde veya farklı bir yeni 

konu üzerinde araştırma yapması ve araştırma sürecinin tüm aşamalarını kullanma becerisi gibi konuları 

içermektedir. 

 

EBE403 – Bölüm Seçmeli ders (İnternlük)                                                                          (4+0+24)16 AKTS: 28 

Bu ders, bölüm tarafından belirlenen (zorunlu) ve öğrencinin ilgi duyduğu (elektif) belirli klinik uygulama 

alanlarında yürütülen staj programı, öğrencilerin dört yıllık sürede öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulama 

alanlarında pekiştirmeleri, uygulamaları sırasında eleştirel düşünme ve karar verme, sorun çözme, iletişim vb. 

becerilerini geliştirmeleri konularını içermektedir. 

 

 

IV. YIL (BAHAR)

 

EBE416– Mezuniyet Projesi II                    (1+0+0)1 AKTS:2 

Bu ders, öğrencilerin lisans eğitimleri süresince derslerde gördükleri konulardan biri üzerinde veya farklı bir yeni 

konu üzerinde araştırma yapması ve araştırma sürecinin tüm aşamalarını kullanma becerisi gibi konuları 

içermektedir. 

 

EBE404 – Bölüm Seçmeli ders (İnternlük)                                                                        (4+0+24)16 AKTS: 28 

Bu ders, bölüm tarafından belirlenen (zorunlu) ve öğrencinin ilgi duyduğu (elektif) belirli klinik uygulama 

alanlarında yürütülen staj programı, öğrencilerin dört yıllık sürede öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulama 

alanlarında pekiştirmeleri, uygulamaları sırasında eleştirel düşünme ve karar verme, sorun çözme, iletişim vb. 

becerilerini geliştirmeleri konularını içermektedir. 

 

 

 

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ 

 

EBE230– Sağlık Sosyolojisi                                        (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, sağlık sosyolojisinin temel kavramları, sağlık–hastalık sistemi, sağlık ve toplum, sağlık ve kültür, 

sosyokültürel yapı ile sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık hizmetleri ve sağlık personeline yönelik toplumsal tutumlar 

konularını içerir. 

 

EBE237-Mesleki İngilizce                                                                                                           (2+0+0)2 AKTS:3  



Türkçe'den İngilizce'ye çeviri kuralları, çeviri örnekleri (akademik), çeviri örnekleri (tıbbi), teknik kelime bilgisi 

çalışmaları, seminer hazırlama, akademik yayın hazırlama, resmi mektup hazırlama, cv hazırlama gibi konular dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

 

EBE232- Mesleki İngilizce                                                                                                          (2+0+0)2 AKTS:2 

Türkçe'den İngilizce'ye çeviri kuralları, çeviri örnekleri (akademik), çeviri örnekleri (tıbbi), teknik kelime bilgisi 

çalışmaları, seminer hazırlama, akademik yayın hazırlama, resmi mektup hazırlama, cv hazırlama gibi konular dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

 

EBE233- Mesleki İngilizce                                                                                                          (2+0+0)2 AKTS:2 

Türkçe'den İngilizce'ye çeviri kuralları, çeviri örnekleri (akademik), çeviri örnekleri (tıbbi), teknik kelime bilgisi 

çalışmaları, seminer hazırlama, akademik yayın hazırlama, resmi mektup hazırlama, cv hazırlama gibi konular dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

 

EBE234- Mesleki İngilizce                                                                                                           (2+0+0)2 AKTS:2 

Türkçe'den İngilizce'ye çeviri kuralları, çeviri örnekleri (akademik), çeviri örnekleri (tıbbi), teknik kelime bilgisi 

çalışmaları, seminer hazırlama, akademik yayın hazırlama, resmi mektup hazırlama, cv hazırlama gibi konular dersin 

içeriğini oluşturmaktadır. 

 

EBE236- Toplumda Kadının Yeri ve Kadına Yönelik Şiddet                                                (2+0+0)2  AKTS:3 

Kadının toplumdaki yerini etkileyen faktörler, cinsiyet ayrımcılığının kadınlar üzerine etkileri, kadına yönelik 

şiddetin nedenleri ve etkileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve olumsuz etkilerinin azaltılmasında ebeye düşen 

görevler gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

EBE235- Cinsel Sağlık Eğitimi                                                                                                 (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; cinsel sağlık bilgileri eğitimi, toplumlarda cinselliğe bakış, değer oluşturma, cinsel kimlik gelişimi, ergenlik 

döneminde bedensel değişiklikler, ergenlik döneminde ruhsal değişiklikler, üreme sağlığı, karar verme süreci ve 

güvenli davranış, ergenlikte sağlığa zararlı alışkanlıklar, başvuru merkezleri, mutlu ve güvenli cinsellik, 

CYBE/AIDS, haklar, cinsellik ve şiddet, cinsel sağlık eğitimi uygulamaları gibi konuları içermektedir. 

 

EBE310- Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri                                                                              (2+0+0) 2 AKTS: 2  

Bu derste öğrencilere, evde bakımın tanımı ve tarihçesi, evde bakım ekibi, evde bakım ebesinin rol ve sorumlukları, 

evde gebe, lohusa kadın,  yenidoğan bebek ve ailenin izlemi, eğitimi ve bakımı öğretilir.   

 

EBE320- Jinekolojik Onkoloji                                         (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, jinekolojik kanserlerin sınıflandırılması, etiyolojik faktörleri, belirti ve bulguları, tanıları, tanı ve tedavi 

yöntemleri ve bakımı konusunda bilgileri içerir.  

 

SBF125- Biyoistatistik                                                                                                                 (2+0+0)2  AKTS:3 

Bu ders, araştırma problemlerinin seçimi, verilerin toplanması, istatistiksel değerlendirmeye hazırlanması, veri 

analizi yöntemleri, uygun olan parametrik ve non-parametrik tanımlayıcı testleri seçme ve yorumlama, farklı 

araştırma yöntemlerinin özellikleri, kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri, araştırmada etik sorunlar ve araştırma 

tasarımı, araştırmaların eleştirel olarak değerlendirilmesi konularını içermektedir 

 

EBE322-Büyüme-Gelişme                                                                                                           (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders büyüme gelişmenin evrensel ilkeleri ve özellikleri, yaşa göre büyüme ölçütleri, büyüme-gelişmeyi etkileyen 

faktörler, büyüme-gelişme kuramcıları ve kuramları, gelişim dönemleri ve temel özellikleri,  yaşlara göre fiziksel 

(duyu, motor), duygusal, sosyal, zihinsel gelişim özellikler gibi konuları içermektedir. 

 

EBE323- Transkültürel Ebelik                                                                                                  (2+0+0) 2 AKTS: 2 



Kültür kavramı ve tanımları, kültürel unsurlar, kültürün sağlıktaki yeri ve önemi, kültürlerarası(transkültür) kavramı, 

ebelik bakımında kültürel yaklaşım ve önemi doğum öncesi, doğum, doğum sonrası ve çocuk bakımında 

kültürlerarası ebelik yaklaşımları, kadın sağlığını etkileyen kültürel uygulamalar gibi konular dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

 

EBE405– Adli Ebelik                                             (2+0+0)2 AKTS:2  

Bu ders,  ebelik bilgi ve becerilerinin adli konularda nasıl kullanılacağı ve adli sorunlarla karşılaşıldığında nasıl 

davranılacağı gibi konuları içermektedir. 

 

EBE408- Adölesan Döneminde Bakım         (2+0+0)2 AKTS:2  

Bu ders, adölesanın fiziksel ve psiko-sosyal gelişim özellikleri ve gebelik, doğum olaylarının adölesan sağlığına 

etkilerine odaklanır.  

 

EBE409 – Aile Dinamikleri                                             (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, ailenin yapısı, organizasyon ve fonksiyonları, aile ilişkileri ve etkileyen faktörler, aile çatışmaları ve 

sorunların çözümünü destekleyici yaklaşımlar gibi konuları içermektedir. 

EBE410-İşaret Dili                                                                                                                     (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; işitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde 

bu dili kullanma becerisi kazandırmak amacıyla,  işaret dili, genel özellikleri,  işaret dili alfabesi gibi konuları 

içermektedir. 

 

EBE411- Gebelik Eğitimi                                                                                                          (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders; gebelikte görülen jinekolojik, fiziksel, duygusal, sosyal faktörler, gebelikte beslenme, hijyen, aktivite, 

cinsellik, doğum hazırlığı gibi konuları içermektedir. 

 

EBE412- Evlilik Danışmanlığı                                                                                                  (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Aile sistemi, aile ve çift danışmanlığı kavram ve kuramları, danışmanlık yaklaşımları ve teknikleri, aile ve çiftlerle 

çalışma becerisi gösterebilme, danışmanlık becerisi gösterebilme gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

EBE413-Doğal ve Alternatif Doğum Yöntemleri                                                                   (2+0+0) 2 AKTS: 2            

Bu ders normal vajinal doğum ve suda doğum gibi alternatif doğum yöntemlerini ve bu yöntemlerde ebenin 

görevlerini içerir. 

 

EBE414-Antropoloji                                                                                                                (2+0+2) 2 AKTS: 2            

Bu ders, ebelik ve antropoloji ilişkisini, ebelik ve sosyal teorileri, eko sosyal çevreyi, sosyal antropolojiyi, sosyoloji 

açısından sağlık-hastalık kavramını, ülkemizde sağlık politikalarını içermektedir.. 

 

 

 

ALAN SEÇMELİ DERSLERİ 

 

ERG407-Resim Atölye Çalışmalar                                                                                         (2+2+0) 3 AKTS: 3 

Bu ders, sanatın üç temel öğesi olan çizgi, ışık-gölge ve renk konuları hakkında teorik ve pratik bilgileri içerir. Birey 

için hazırlanacak terapi programına uygun, resim, heykel, seramik sanatının uygulamalarını içerir. 

 

ERG410 Biblioterapi                                                                                                                 (2+0+0) 2 AKTS: 2 

Bu ders, bireysel ve grup düzeyinde yazma, şiir, deneme, grup terapisi sürecinde hikaye ve bibliyoterapi planlama 

süreci gibi edebi türlerin kullanımını kapsamaktadır. 

 



SAY416 Sağlık Turizmi                                                                                                              (3+0+0) 3 AKTS:4 

Bu derste sağlık turizmi kavramları, özellikleri ve gelişimi, sağlık turizmi sektörü, sağlık turizmi düzenlemeleri ve 

sağlık turizmi türleri yer almaktadır. 

 

SBF121 İş Sağlığı ve Güvenliği                                                                                                 (2+0+0) 2 AKTS: 3 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramların açıklanması ve işçinin sağlık ve güvenliğini etkileyen fiziksel, 

mekanik, kimyasal, biyolojik ve ergonomik faktörlere ilişkin konuların dersin içeriğini oluşturmaktadır 

 

SBF119 Nitel Araştırmalara Genel Bakış                                                                                    (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, nitel araştırma yöntemi kavramlarını, özelliklerini, tarihini, kullanım alanlarını, yayınlanmış araştırma 

örneklerini, araştırma yöntemini uygulayabilecek bir araştırma önerisi hazırlamayı içerir. 

 

SBF113 Etkili Konuşma ve Diksiyon                                                                                        (2 + 0+0) 2 AKTS: 3 

Türk melodisine uyan, kendini daha etkin ifade etmenin yanı sıra, konuşma hızını ve ses tonunu yaratmak için güzel, 

doğru, etkili, güçlü, canlı bir konuşma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

SBF115-Biyoistatistik Uygulamaları                                                                                          (2 + 0+0) 2 AKTS: 3 

Bu derste, araştırma yöntemlerinin seçimi, veri toplama, istatistiksel analizin hazırlanması, veri analizi, uygun 

parametrik ve parametrik olmayan tanımlayıcı testlerin ve yorumların seçilmesi, sağlıkla ilgili araştırmaların 

değerlendirilmesi, farklı araştırma yöntemlerinin özellikleri, nitel ve nicel Araştırma yöntemleri, araştırma etik 

konuları ve araştırma tasarımı, araştırma konularının eleştirel bir değerlendirmesini içerir. 

 

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLERİ 

 

RKUL101 – Üniversite Kültürü-I               (0+0+2) 1 AKTS: 1 

Bu ders, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve siyasal olaylarla ilgili entelektüel bilgi birikimine sahip 

olmalarını, genel müfredatları dışında multidisipliner bilgi sürecine açık olmalarını, eleştirel ve sorgulayıcı 

düşünebilme ve analitik davranabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenci aynı zamanda kendi alanları 

dışında kamuoyunda tartışılan bilim, teknik, sosyal, siyasal ve kültürel konularda alanında uzman olan kişilerin 

seminerlerine katılarak yorum yapma yetisine sahip olacaktır. Öğrenciler üniversite hayatları süresince yaklaşık 48-

50 seminere ve programa katılmış olacaklardır.   

 

RPSI 109- Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri (ÜSEÇ)                            (3+0+0) 3 AKTS: 5 

Bu ders, mutlu, huzurlu, başarılı olmanın, yaşam doyumunun yüksek olması için bireyin kendi kaynaklarını ve 

değerlerini fark etmesini mümkün kılan bu yaklaşımdır. Bu değerleri ve kaynakları bireyin amacına uygun ve 

yaratıcılıkla kullanması, bireye bilinçli secim yaparak, kişisel ve kültürel potansiyelini kullanma imkânı verir. Bu 

derste öğrenciler, farklı konu ve teorik yaklaşımlara yapılan araştırma ve kavramsal çalışmalarını değerlendirecekler 

(anlamlı yasama, şükür duygusu, kanaatkârlık, mutluluk, umut, iyimserlik, pozitif duygular, travma sonrası kişisel 

gelişim, dayanıklılık, benlik saygısı, güçlülük, zaman perspektifi). Öğrenciler, beyin haritası, imza güçler, şükran 

günlüğü, mutluluğu arttıran yedi yol (öğrenilmiş olumluluk, şükretme) gibi yöntemleri nasıl kullanılabileceğini 

konularını içermektedir. Ayrıca, iletişim bilimlerinin genel çerçevesini oluşturan temel kavramlar, iletişim 

becerilerinin güçlendirilmesine ilişkin çözüm ve öneriler, kişilerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt iletişimi, kitle 

iletişimi, kamusal iletişim, uluslararası iletişim ve kültürlerarası iletişim gibi konuları da içermektedir. 

 

RKUL102 – Üniversite Kültürü-II               (0+2+0) 1 AKTS: 1 

Bu ders, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve siyasal olaylarla ilgili entelektüel bilgi birikimine sahip 

olmalarını, genel müfredatları dışında multidisipliner bilgi sürecine açık olmalarını, eleştirel ve sorgulayıcı 

düşünebilme ve analitik davranabilme yetisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenci aynı zamanda kendi alanları 



dışında kamuoyunda tartışılan bilim, teknik, sosyal, siyasal ve kültürel konularda alanında uzman olan kişilerin 

seminerlerine katılarak yorum yapma yetisine sahip olacaktır. Öğrenciler üniversite hayatları süresince yaklaşık 48-

50 seminere ve programa katılmış olacaklardır. 

 

RPRE104– Girişimcilik ve Proje Kültürü                                  (2+0+0) 2 AKTS: 3 

Bu ders, öğrencilere mezuniyet projesi yerine mezuniyet ürününün nasıl uygulanması konusunda kapsamlı bilgi 

vermektedir. Öğrenci merkezli, gerçek hayat hedefleri belirleme ile ilgili tüm akademisyenleri bir araya getirme, yeni 

şeyler keşfetme, problem çözme, zaman yönetimi becerileri ve toplum hizmeti konularını içermektedir.  

 


