
GENEL BİLGİLER

Bölüm Adı : Ebelik                                   

Bölüm Web Sayfası : https://saglik.sdu.edu.tr/ebelik

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ
E-Posta : sukranozkahraman@sdu.edu.tr

Telefon : 02462113355

Faks : 02462371610

AKTS Koordinatörü : Dr. Öğretim Üyesi Banu ASLAN YILMAZ
E-Posta : banuaslan@sdu.edu.tr 

Telefon : 02462113371

Faks : 02462371610

Adres :

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik 
Bölümü, Doğu Kampusu, ISPARTA 

Genel Bilgiler :

Ebelik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi  Sağlık Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerden biridir. Sağlık Bakanlığı 
ve Yükseköğretim Kurumu arasında 10 Eylül 1992 tarihinde 
imzalanan protokol gereği SDÜ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Açılmıştır. 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Ebelik 
proğramına öğrenci alınmıştır. Yüksekokulumuz, ebelik lisans 
eğitimine ( 4 yıllık ) 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında geçmiştir. 
2009 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulmuştur.

Ebelik bölümü dört yıllık bir lisans programı olup tek anabilim 
dalından oluşmaktadır.

Öğrencilerin bölümden mezun olabilmeleri için aşağıdaki kriterleri 
yerine getirmeleri gerekir. 
*En az 100 doğum öncesi muayene 
*En az 40 gebelik izlemi 
*40 normal spontan doğum yaptırma 
*1 veya 2 makat doğuma yardım 
*40 riskli gebe izlemi 
*40 doğum sonrası anne izlemi 
*40 yenidoğan izlemi 
*20 riskli yenidoğan izlemi 

Bölümde bir profesör, iki Dr. Öğretim Üyesi ve iki öğretim görevlisi 
mevcuttur.
Öğrenci değerlendirme metotları vize ve final sınavları ile seminer 
ve klinik uygulamaları kapsar.

Bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel sağlık sektörlerinde 
çalışma imkanı bulabilmektedirler. 

Edinilen Ünvan : Ebe

Yeterlilik Düzeyi Detay : 6

Kabul Koşulları :
Ebelik Bölümü için bayan olma şartı vardır. Lise Diplomasına sahip 
bütün bayanlar  merkezi sınavla ebelik bölümüne kayıt 
yaptırabilirler.
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Program: Sağlık	Bilimleri	Fakültesi	Ebelik
PH PROGRAM	HEDEFLERİPH1 Ebelik	alanındaki	gelişmeler	doğrultusunda	temel	bilgi,	beceri,	tutum	ve	yetkinlik	sahibi	olabilme,	çağdaş	rollere	sahip	olabilme,	kanıta	dayalı	uygulamaları	yapabilme,	özgüven	sahibi	olabilmePH2 Sağlık,	sosyal	ve	davranış	bilimlerinden	edindiği	temel	bilgileri	ebelik	ile	ilişkilendirebilme	becerisine	sahip	olabilme

PH3 Mesleki	uygulamaları	ve	sorumluluklarını	profesyonel	ebelik	değerleri	ve	etik	ilkeleri	doğrultusunda	gerçekleştirebilmePH4 Kadın	ve	çocuk	sağlığı	konusunda	izlem,	eğitim	ve	danışmanlık	hizmeti	verebilmePH5 Gebelik,	doğum,	doğum	sonrası	dönemde	anne/	fetüs/	yenidoğan	izleyebilme	ve	değerlendirebilmePH6 Gebelik,	doğum,	doğum	sonu	dönemde	anne/fetüs/yenidoğanın	bireyselleştirilmiş	bakımını	yapabilme,	görülen	riskli	durumlarda	uygun	girişimlerde	bulunabilme,	gerektiğinde	sevk	edebilmePH7 Sağlık	ekibi	içerisinde	etkili	iletişim,	liderlik	ve	yönetim	becerisine	sahip	olabilme
PH8 Sağlık	sorunlarına	duyarlı	olabilme,	yaşam	boyu	öğrenme	davranışı	kazanabilme,	mesleki	kariyer	stratejilerine	sahip	olabilme

Program: Faculty of Health Sciences Midwifery Department
PO Objectives

PO1 To have basic knowledge, skill, attitude and competence in line with the developments in midwifery, to have modern roles, to be able to make evidence-based practices, to have self-confidence
PO2 Ability to associate midwifery with basic knowledge gained from health, social and behavioral sciences
PO3 To be able to realize their professional practices and responsibilities in line with professional midwifery values and ethical principles.
PO4 To be able to provide monitoring, education and counseling services on women's and children's health
PO5 To be able to monitor and evaluate mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period
PO6 To be able to provide individualized care of mother / fetus / newborn during pregnancy, birth, postpartum period, to make appropriate interventions in risky situations, to refer when necessary
PO7 To have effective communication, leadership and management skills within the healthcare team
PO8 Being sensitive to health problems, gaining lifelong learning behavior, having professional career strategies

Önceki Öğrenmenin Tanınması İçin Özel 
Düzenlemeler (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş vs.) :

Öncelikli olarak, YÖK'ün Ebelik Bölümü için belirlemiş olduğu 
kriterler göz önüne alınmıştır. Dersler, uygulamalar ve stajlar 
AKTS'e uygun hale getirilmiştir.

Başka Çalışmalara Geçiş İmkânı :
Ebelik dalında lisans diploması alanlar hem kendi mesleğini icra 
ederler, hem de değişik üniversitelerde lisans üstü eğitime devam 
ederler. Lisans üstü eğitimi bitiren ebeler akademisyen olabilirler.

Yeterlilik Zorunlulukları ve Yönetmeliğe 
Uygunluk : Ebelik için  öngörülen akademik ders ve diğer zorunlulukları yerine 

getirmek.           

Örneklerle Mezunlar İş Profilleri :
Eğitim planında yeralan bütün dersleri başaran öğrenciler lisans 
diplomasına sahip olurlar ve özel ve resmi sağlık kuruluşlarında  ebe 
olarak çalışırlar.

Sınav ve Değerlendirme Kuralları : Sınavlar SDÜ Eğitim Öğretim Yönergesine göre yapılır ve 
değerlendirilir.

Mezuniyet Koşulları : Dersleri başarmak ve kriterleri tamamlamak.
Programın Türü (Tam zamanlı, Yarı zamanlı, 
Uzaktan Öğretim) : Tam Zamanlı

Programın Amacı :

Programın amacı; Gebelikte, doğum anında ve doğum sonrası 
dönemde anne ve yeni doğan izlenimi yapabilen, normalden 
sapmaları belirleyebilen ve normal doğumları kendi sorumluluğunda 
yaptırabilen, ayrıca normalden sapma durumlarında profesyonel 
ebelik yaklaşımlarını kullanabilen ebeler yetiştirmektir. 
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