
ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ 

 

 

EBE501- Normal Gebelik ve Ebelik Bakımı 

Bu ders, güvenli annelik kapsamında bütünsel yaklaşım ile kadın ve eşinin gebeliğe (fiziksel, 

duygusal ve sosyal yönden) hazırlığı, kadın ve ailesinin doğum öncesi dönem boyunca izlemi, 

bakımı ve danışmanlığı, riskli durumların erken saptanması, gebenin öz bakım sorumluluğuna 

ilişkin bilgi ve becerileri kapsar. 

 

EBE502- Yüksek Riskli Gebelik ve Doğumda Ebelik bakımı 

Bu ders, riskli gebe, fetüs, anne, yenidoğan ve aile üyelerinin bakım gereksinimlerinin bütünsel 

yaklaşım ile karşılanması; gebelik, doğum ve sonrası dönemde normalden sapma durumlarını 

(fiziksel, duygusal, sosyal yönden) belirleme ve yönetmede  ebenin rol ve sorumluluklarını  

kapsar.  

 

EBE503- Normal Doğum, Doğum Sonrası Ebelik Bakımı 

Bu ders, kadın ve ailesinin doğum eylemi süreci, normal doğum eyleminde gebe ve fetüsün 

değerlendirmesi ve yönetimi, doğum eyleminde ebelik bakımı, doğum sonu dönem, annenin 

kendi ve bebeğine ait öz bakım sorumluluğuna ilişkin bilgi ve becerileri kapsar.  

 

EBE504- Yeni Doğan ve Çocuk Sağlığı 

Bu ders, yenidoğan- çocuk ve aileye bütüncü, aile merkezli, atravmatik yaklaşım felsefesini, 

yenidoğan ve çocuk sağlığının değerlendirilmesini, sağlıklı yenidoğanın doğum odası ve 

sonrasında bakımı ve  emzirme danışmanlığını,  yenidoğan ve çocuk sağlığın geliştirilmesi, 

korunması, sürdürülmesinde ebelik bakımını, sağlıklı ve riskli yenidoğanların gelişmsel-

destekleyici bakımını, yenidoğan canlandırmasını,  yenidoğan ve çocuklarda sık karşılaşılan 

sağlık sorunları ve bunlara yönelik ebelik bakımını içerir.   

 

EBE505- Ebelikte Temel Kavramlar 

Bu ders, kavram ve kuram tanımı, ebelikte temel kavramlar (insan, sağlık-iyilik hali, çevre ve 

ebelik), ebelikte bütüncü felsefe (fiziksel,duygusal, sosyal, zihinsel ve spiritüel boyut), bakım 

kavramı, mesleki değerler ve etik ilkeler,  iletişim ve ebelikte önemi, stres, anksiyete, kriz, öfke, 

kayıp, ölüm, benlik kavramı, ebelikte problem çözme yaklaşımı ve bakım kalitesi gibi konularını 

içerir. 

 

ENS501- Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği 

Bu ders, bilimsel bilgi ve özellikleri, sağlık araştırmalarında amaca göre tasarımlar,  bilimsel 

araştırma süreci (problemin tanımı, araştırma tipi, evren ve örneklemi, veri toplama ve analizi, 

bulgular ve tartışma); bilimsel makale yazım kuralları; makale analizleri,  araştırma ve yayın 

etiği, (insanlar üzerinde deneysel araştırmalar, özerklik ve aydınlatılmış onam; mahremiyet 

hakkı) gibi konuları içerir.   

 

ENS502- Uygulamalı İstatistik 

Bu derste bilimsel araştırma sürecinin veri toplama, veri analizi, yorumlama, rapor yazma ve 

yayına gönderme süreçleri incelenmektedir. Dersin temel amacı, istatistiksel bir yazılım (SPSS) 

kullanarak nicel veri analiz ve yorumlama tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmektir. Belirli 

bir konu hakkında yaptığı araştırmanın verilerini değerlendirme ve rapor yazma teknikleri de 

üzerinde durulacak konular arasındadır. 

 

 



EBE500- Seminer 

Bu ders, ebelik alanında ilgi duyulan bir konunun literatür taramasını yaparak bir rapor ve  

sunum hazırlama ve sunmayı içerir. Dersin amacı, öğrencinin ebelik alanındaki yenilikleri takip 

etmesi ve gelecekte yapacağı araştırmalar için deneyim kazanmasıdır.  
 

EBE550.1- Tez Çalışması-I 
Bu ders, araştırma konusu belirleme, ilgili literatüre ulaşma, araştırmanın tipini, hipotezini ve 

araştırma sorularını, veri toplama araçlarının seçimi ve/veya geliştirilmesini, araştırma süreci 

basamaklarında ilerlemeyi içerir.   

 

EBE550.2-Tez Çalışması-II 

Bu ders, belirlenen ve planlaması yapılan tez çalışmasının verilerinin toplanması, istatistiksel 

analizlerinin yapılması, bulgular ve tartışmanın gerçekleştirilmesi ve tamamlanan tez 

çalışmasını tez jürisi önünde savunabilmeyi içerir. 

 

EBE 560 Proje Çalışması 

Bu ders, bir proje konusunun belirlenmesi, literatür taramasının gerçekleştirilmesi, proje 

konusuna göre proje süreci basamaklarında ilerleyerek, projenin raporlaştırılması ve sunumunu 

içerir.  

 

SEÇMELİ DERS İÇERİKLERİ 

 

EBE506- Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddet 

Bu ders toplumda kadının ve çocuğun yeri, cinsiyet ayrımcılığı örnekleri, kadına ve çocuğa 

yönelik şiddetin nedenleri ve etkileri, kadın ve çocuk hakları, kadın ve çocuğa yönelik 

uluslararası ve ulusal girişimler, kadın ve çocuk haklarının korunmasına yönelik girişimler ve 

ebeye düşen sorumluluklar gibi konuları içerir. 

 

EBE507- İklim Değişikliği ve İnsan Sağlığına Etkileri 

Bu ders, iklim değişikliğini  tetikleyen faktörler, iklim değişikliğinin sucul ve karasal 

ekosistemlerde yarattığı değişimler, iklim değişikliğinin canlı sağlığına etkileri, iklim 

değişikliğinin insan sağlığı, gebe-fetüs-çocuk sağlığına etkileri ve alınacak önlemler ile bu 

önlemlerde ebelerin rol ve sorumlulukları gibi konuları içerir.  

 

EBE508-Evde Ebelik Bakımı Hizmetleri 

Bu ders öğrenciye, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde fiziksel ve/veya psikolojik 

sorunları nedeniyle evde bakım gereksinimi olan kadınların, ev ortamında ebelik bakımlarına 

yönelik (izlem, bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve ev ortamı ile bakım araç 

gereçlerinin düzenlenmesi gibi konularda) bilgi kazandırır.  

 

EBE509-Aile-Kadın ve Çocuğa Yönelik Sosyal hizmetler 

Bu dersin amacı, birey, aile, kadın, çocuk ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı 

kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı 

bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izleme vizyonuna sahip olan ebelerin 

yetişmesini sağlamaktır. 

 

EBE510- Ürojinekolojide Bakım 

Bu dersin amacı, kontinansın geliştirilmesi, sürdürülmesi, alt üriner sistem semptomu olan 

hasta ve ailesinin değerlendirilmesi, tedavi yöntemleri ve ebelik yaklaşımına ilişkin bilgi ve 

beceri kazanmaktır. 



EBE511- Üreme Sistemi Fizyopatolojisi 

Bu ders, gebelikte, doğum ve lohusalıkta anne bedenindeki sıvı elektrolit dengesindeki 

değişimler, asit-baz dengesi, solumun, dolaşım, boşaltım, üreme sistemleri, endokrin 

sistemlerine ilişkin değişiklikleri, karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında meydana 

gelen değişiklikleri ve bu sürecin patolojik sınırlarını belirleyen konuları kapsar.   

 

EBE512- Ebeveynliğe Hazırlık 

Bu ders, gebelik, doğum ve doğum sonu süreçlerini kapsayan konularda gebelik döneminde 

erişkin eğitim teknikleri kullanılarak kadın, eş ve aile temelli açık ya da kapalı grup biçiminde, 

doğuma hazırlık felsefeleri doğrultusunda eğitim/danışmanlık yapabilme bilgi ve becerisini 

kazandırır.  

 

EBE513- Toplumsal Cinsiyet ve Dezavantajlı Gruplar 

Bu ders, toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığına özgü kavramsal çerçeveyi, dünya ve ülkemizde 

gerçekleştirilen kadın hareketleri ve sağlık ölçütlerine ilişkin verileri, ulusal ve uluslararası 

boyutta kadının insan hakları sözleşmeleri ve kadın sağlığına yansımalarını, dezavantajlı 

gruplarda yaşanan ayrımcılıklar, kadına ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddet ile mücadele, 

şiddete uğrayan kişiye tıbbi, sosyal ve hukuksal desteği, kadının yaşam dönemlerine özgü 

sağlığın korunması ve geliştirilmesine ilişkin girişimleri ve bu konularda ebenin rol ve 

sorumluluklarını içerir.  

 

EBE514- İnfertilite ve Yardımcı Üreme Tekniklerinde Ebenin Rolü 

Bu ders, infertil ve yardımcı üreme tekniklerine başvuran çiftlerin biyo-psiko-sosyal boyutunu 

da kapsayan bütünsel yaklaşım ile tanı, değerlendirme ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi ve 

danışmanlık hizmetleri, yasal düzenlemeleri ve ebenin rolünü kapsar. 

EBE515- Tıbbi Etik ve Ebelik 

Bu ders, etik biliminin tarihsel gelişimi ve önemini, insan haklarını, hasta haklarını ve bu 

hakların karşılanmasında etik yükümlülükleri, evrensel ebelik etik kodlar/ ilkeler, çağdaş tıbbi 

girişimler, ebelik bakımı ve üreme sağlığına ilişkin etik sorunları, etik ikilemli durum 

örneklerini ve uygun yaklaşımları, etik kurullar ve görevlerini içerir.  
 

EBE516- Üreme Sağlığı ve Doğurganlığın Düzenlenmesi 

Bu ders, üreme sağlığı kapsamı ve bileşenlerini, dünya nüfus kalkınma konferanslarında alınan 

evrensel karar ve tanımları, dünyada ve Türkiye'de doğurganlığın düzenlenmesi hizmetlerine 

ilişkin verileri ve güncel yaklaşımları, kontraseptif yöntemlere ilişkin son gelişmeler ve kanıta 

dayalı uygulamaları, aile planlaması danışmanlığını, kaliteli hizmet sunumu ve bunu etkileyen 

faktörlere ilişkin bilgi ve becerileri kapsar. 

 

EBE517- Jinekolojik ve Meme Kanserlerinden Korunma 

Bu ders, jinekolojik ve meme kanserlerini, özellikleri ve etkilerini, birincil ve ikincil korunma 

yöntemlerini ve  korunmaya yönelik toplum eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde ebelerin 

sorumluluklarını kapsar. 

 

EBE518- Ebelikte Öğretim 

Bu dersin, eğitimle ilgili temel kavram, kuram ve ilkelerin incelenmesini, profesyonel ebelik 

eğitiminin felsefi temeli ve misyonunu, çağdaş öğrenme yaklaşımları temelinde öğretme-

öğrenme sürecinin işletilmesini, öğretim yöntemleri, ebelik eğitimini yönlendiren politikalar, 

ulusal ve uluslararası boyutta mevcut durum, sorunlar ve çözüm yollarının değerlendirilmesini 

kapsar.  

 



EBE519- Menopozda Ebelik 

Bu ders, klimakteryum dönemindeki kadın ve ailesinin biyo-psiko-sosyal bakım 

gereksinimlerinin tanılanması ve giderilmesine ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir. 

EBE520- Kültürlerarası Ebelik 

Bu ders, kültür, değer, inanç, spiritualite gibi temel kavramların sağlık üzerindeki etkilerini ve 

transkültürel bakım boyutunu, transkültürel bakımın önemi ve ilgili yaklaşımların 

geliştirilmesi, bu yaklaşıma duyarlı profesyonel ebelik rollerinin tanımlanması, planlanması ve 

kadın, çocuk, aile temelli bakım hizmetlerinin bütünsel yaklaşım ile gerçekleştirilmesini kapsar. 

 

EBE521-Adli Ebelik 

Bu ders, adli bilimlerin ilke ve kavramlarının benimsetilmesi, ulusal ve uluslararası ölçekte etik, 

entelektüel, profesyonel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Adli Ebelik eş, yaşlı, 

çocuk ihmal ve istismarı, yaralanma ve ölüm, psikiyatri, malpraktis olgularında, kriminal 

hukuk, etik kavramlar ve hukuki sorumlulukları inceleyerek bu konularda bilgi ve beceri 

kazandırmayı hedeflemektedir. 

 

EBE522- Adolesan Evlilikleri ve Gebelik 

Bu ders, adolesan evlilikleri ve gebeliklere bütünsel yaklaşım ile kadın ve eşin sağlığının ele 

alınması, risklerin belirlenmesi, koruyucu sağlık önlemlerinin alınması, risklerin erken tespiti,  

gebeliğe hazırlık, kadın ve ailesinin doğum öncesi dönem, izlemi, bakım ve danışmanlığı, 

adölesan gebeliklerde doğum eylemi süreci, gebe ve fetüsün değerlendirmesi ve yönetiminde 

ebelik bakımını, doğum sonu dönem, yenidoğan ve bebek bakımı, laktasyon süreci ve emzirme 

danışmanlığını, adolesanın ebeveynliğe hazırlığını  kapsar. 

 

EBE523- Büyüme-Gelişme 

Bu ders büyüme-gelişme tanımı, ilkeleri, etkileyen faktörleri,  gelişim kuram ve kuramcılarını, 

büyüme-gelişme dönemleri ve  temel özellikleri ile  büyüme-gelişmeyi destekleyici 

yaklaşımları içerir. 

 

EBE524-Alternatif Doğum Uygulamaları 

Bu ders, nonfarmakolojik doğum yöntemleri ve doğum ağrısının yönetimin, fitoterapi-

aromaterapi, masaj ve akubası, doğum evrelerine göre ve distosilerde alternatif doğum 

pozisyonları, farklı kültürlerde kullanılan doğum pozisyonları, doğal doğum felsefesi ve 

doğuma hazırlık modelleri, evde doğum, suda doğum, doğumda yoga ve hipnoterapi, kordon 

kesme ve plasenta çıkarma ile ilgili alternatif uygulamaları kapsar.   

 

EBE525- Antenatal Hizmetlerde Hasta ve Çalışan Güvenliği 

Bu ders, hasta ve çalışan güvenliği ve buna yönelik mevzuatı, güvenli sağlık kurumu kavramı 

ve güvenliği bozan etmenleri, uluslararası hasta güvenliği hedeflerini, obstetrik alanda hasta 

güvenliği ve savunuculuğunu, perinatal hasta güvenliği bileşenlerini, obstetride hasta güvenliği 

uygulamaları ve standardizasyonunu, bu alanlarda sağlık ekibi ve ebenin sorumluluğunu içerir. 

 

EBE526- Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları 

Bu ders, kanıt, kanıt düzeyleri, kanıt temelli uygulamaların önemini,  güvenli annelik/obstetrik 

hizmet kapsamında kanıt temelli tıp ve ebelik uygulama örneklerini, kanıt temelli 

uygulamalarda Cochrane merkezinden yararlanma, skorlama sistemini, kanıt temelli uygulama 

klavuzları ve protokollerin hazırlanmasını  içerir. 

 

 

 



EBE527-Doğumda İleri Uygulamalar 

Bu ders, epizyotomi uygulaması, sezaryen sonrası vaginal doğum, doğumda kullanılan ekipman 

ve farmakolojik tedavi yöntemlerinde değişimler ve teknolojik yenilikler, alternatif doğum 

pozisyonları, ev doğumlarındaki gelişmeler, patolojik doğumlar ve distosilerde fetüse yardım, 

doğum salonuna ilişkin güncel yaklaşımlar, anne dostu hastane uygulamalarının ilke ve 

yöntemlerine ilişkin konuları kapsar. 

 

EBE528- Ebelikte İnovatif Yaklaşımlar 

Bu dersin amacı, öğrencilerin inovasyon sürecin hakkında farkındalık geliştirmeleri ve inovatif 

çalışmalarda rol almalarının sağlamasıdır. Bu ders sonunda öğrencinin; İnovasyonu 

tanımlayabilmesi, inovatif ebenin kim olduğu sorusunu yanıtlayabilmesi, inovasyonla ilgili 

temel kavramları açıklayabilmesi, gerçek hayattaki inovatif örnekleri verebilmesi ve inovatif 

ürün geliştirebilmesi beklenmektedir. 

EBE529- Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

Bu ders, dünyada ve ülkemizde kadın sağlığının durumu ve sorunları, kadının yaşam evrelerine 

ilişkin üreme sağlığının korunması, jinekolojik tanı yöntemleri, sık görülen kadın sağlığı 

sorunları, jinekolojik sorunlarda kadın ve aile temelli ebelik bakım gereksinimlerinin bütünsel 

yaklaşımla karşılanmasına ilişkin bilgileri içerir. 

 

EBE530-Doğal Doğum Yöntemleri 

Bu ders, doğal kavramı, doğal doğum felsefesi, tarihsel süreç, doğal doğumda rol alan 

hormonlar ve etkileşimi, doğumda yapılan rutin girişimlerin doğal doğuma etkisi, doğal 

doğumu özendirici uygulamalar ve modeller, anne ve yenidoğan dostu hastane uygulamalarına 

ilişkin konuları içerir.   

 

EBE531-Dezavantajlı Gruplar ve Üreme Sağlığı 

Bu ders, dünyada ve ülkemizde dezavantajlı grupların durumu, engelli, CYBE/HIV pozitif, 

LGBTİ bireyler, alkol ve madde kullananlar, mülteciler vb. üreme sağlığında dezavantajlı 

grupların cinsel sağlığı ve sorunları, doğurganlık ve doğurganlığın düzenlenmesi, bedensel 

bakım, sosyal yaşam ve iletişim, cinsel ve üreme hakları ve korunması, bireysel, toplumsal ve 

siyasal ayrımcılığa maruz kalma, hizmet alımında güçlükler ve iyileştirme adımları, sağlık 

çalışanların bakışı ve yaklaşımına ilişkin konuları içerir. 

 

EBE532-Acil Obstetrik Bakım 

Bu ders, acil obstetrik bakım sistemi, bakım hizmetlerinde kalite yaklaşımı, haklar, standartlar 

ve ekip yaklaşımı, acil obstetrik bakımda iletişim ve danışmanlık, obstetrik problemleri çözme 

yaklaşımı ve vaka tartışması, acil başvuruda hızlı ilk değerlendirme, gebelikte kanama ve 

postpartum kanama yönetimi, gebelikte hipertansif durumlar ve yönetimi, gebelikte yüksek 

ateş, enfeksiyon, sepsis, şiddetli karın ağrısı yönetimi, ilerlemeyen travayın yönetimi. 

yenidoğan acillerinin yönetimine ilişkin bilgileri içerir. 

 

EBE533- Kozmetik Jinekoloji ve Ebelik Bakımı 

Bu ders, estetik ve kozmetik jinekolojiye giriş, epidemiyoloji ve sıklığı, vulva algısı, estetik ve 

kozmetik jinekolojik alanlarda, tedavi ve operasyonlarda bakım ve danışmanlık hizmetlerine 

ait bilgileri içerir. 

EBE 534-Anne-bebek-Çocuk Ruh Sağlığı ve Ebelik 

Bu ders, dünyada ve ülkemizde kadın- anne-bebek-çocuk ruh sağlığının durumu ve etkileyen 

faktörler,  anne, bebek ve çocuklarda sık karşılaşılan psikolojik sorunları, aile ve toplum 



merkezli bütünsel yaklaşım ile kadın, anne, bebek ve çocuğun ruh sağlığını koruma ve 

geliştirmede ebenin sorumluluklarını kapsar.  

 

 


