
Ebelik Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Programın amacı doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçlerde anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen, 
normalden sapmaları belirleyebilen ve gerekli hallerde bir üst birime sevk edebilen, jinekoloji ve obstetri alanındaki 
patolojik vakaların bakımını yapabilen, aile planlaması uygulamalarına katılan, gebelikte, dahili ve cerrahi sorunların 
bakımını başlatabilen, mesleki alanda yetkin ebelik hizmetlerini yerine getiren, ailenin ve toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip, teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, yaşam boyu öğrenme felsefesini 
benimseyen ve eylemlerini kanıta dayalı uygulamalar üzerine temellendiren ebeler yetiştirmektedir.  

Kazanılan Derece 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ebelik alanında "lisans derecesi" (Bachelor of Science) almaya hak 
kazanırlar. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Lisans 

EQF-LLL: 6. Düzey    QF-EHEA: 1. Düzey 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler haricindeki derslere, laboratuvarlara, uygulamalara ve öğretim 
elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam etmeleri zorunludur. Devam zorunluluğu teorik dersler için 
%70, uygulamalı dersler için %80’dir. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını aştığı belgelenen öğrenciler o 
dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına alınmaz.  Öğrenci bir dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıt olmak, 
derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına katılmak ve dersin uygulaması ile diğer şartlarını 
yerine getirmek gerekir.  Öğrenim süresi sekiz yarıyıl olan lisans programlarını azami on dört yarıyıl içinde başarı ile 
tamamlamak zorundadır. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak 
diploma almış olmak ve ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak/sınavları başarmış olmak zorundadır. 
Programa MF 3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı 
Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir. Üniversiteye giriş hakkında 
daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğunda mevcuttur.  

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve 
başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi 
veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencilerin ders muafiyetleri ile yatay-
dikey geçişleri ‘İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 16. ve 17. Maddelerinde 
belirtildiği şekilde yapılır (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820-3.htm). 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, 
sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.  Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında 
öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılabilen sınavdır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı 
olarak yapılabilir. Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. Mezuniyette öğrencinin 
ağırlıklı genel not ortalaması 2,00/4.00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı 
dersleri tekrardan alıp yükseltmesi gerekmektedir. 

 



 

 

Öğretim Şekli 

Program tam zamanlıdır. 

Mezuniyet Koşulları 

Mezuniyet için genel not ortalamasının en az 2,00/4.00 olması gerekir. Bir öğrenci kayıtlı olduğu bölümün/programın 
müfredatta belirtilen tüm derslerini başardığı halde genel not ortalaması 2,00’ın altında ise, DD ve DC notlarına sahip 
derslerinin en az birini yükselterek genel not ortalamasını 2,00 ve üzerine çıkarması gerekir. Kayıtlı oldukları 
programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları, ‘İstinye Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim 
Yönetmeliği’ hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve genel not ortalama şartını sağlayan öğrenciler diploma 
almaya hak kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim programındaki yarıyıl sayısının 
otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunların mesleki profili: Mesleki alanda ebelik hizmetlerini yetkin bir şekilde yerine getirebilen, ailenin ve 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip, teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, 
yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen ve eylemlerini kanıta dayalı uygulamalar üzerine temellendirebilen 
ebeler. 

Mezunların istihdam olanakları: Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, özel hastanelerde, temel sağlık hizmeti veren 
kurumlarda, gebe okullarında, aile planlaması ve ana çocuk sağlığı ile infertilite merkezlerinde ve ebelik hizmetlerinin 
yönetiminde çalışabilirler. Aynı zamanda mezuniyet sonrası alacakları lisansüstü eğitim ile uzman ebe olarak sağlık 
kuruluşlarında, akademisyen olarak da yükseköğretim kurumlarında görev alabilirler. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 


