İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Ebelik Bölümü İle İlgili Sık Sorulan
Sorular
Soru 1. Bölümünüzün kısaca tarihçesi hakkında bilgi verir misiniz?
Ebelik Bölümümüz İstanbul Üniversitesi Şişli Sağlık Yüksek Okulu’nun açılması ile
lisans düzeyinde 4 yıllık bir bölüm olarak eğitime başlamıştır. Bölüm Yüksek Öğretim
Kurulu’nun kararı ile 2002 yılında İÜ Bakırköy Sağlık Yüksek Okulu bünyesine aktarılmıştır.
İÜ Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulması ile Ebelik Bölümü bu fakültenin bir bölümü olarak
eğitime devam etmiş ve daha sonra da İstanbul Üniversitesinin bölünmesi sırasında İstanbulÜniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü adını almıştır. Ebelik
Bölümümüz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde geniş ve
çok çeşitli branşlardan öğretim üyesi kadrosu ile lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim
programlarını Avrupa Birliği standartlarında ve Ebelikte Ulusal Çekirdek Eğitim Programı
(EUÇEP)’na göre yenilenmiş müfredatı ile devam ettirmektedir.
Soru 2. Bölümünüzün eğitim kadrosunu belirtir misiniz?
Bölümümüz kadrosunda 5 Profesör, 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 2 kendi kadromuzda biri
doktorasını tamamlamış, 5’i 35. Madde ile görevlendirilen her biri uzmanlık derecesine sahip
ve doktora eğitimlerini sürdüren toplam 7 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Soru 3. Genel olarak, verilen dersler nelerdir?
Ebelik Bölümümüzde Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği ebelik programda okutulması
gereken ve EUÇEP kapsamında belirlenen konular göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir
müfredat yürütülmektedir. Kısaca bu müfredat kapsamında; anatomi, fizyoloji, patoloji,
farmakoloji gibi temel bilimler, eğitim, öğretim, yönetim, etik, psikoloji, sağlıkla ilgili mevzuat
gibi genel konuları içeren dersler yer alırken; kadın üreme sitemine ilişkin anatomi ve fizyoloji,
gebelik, doğum, lohusalık, jinekoloji, obstetrik patoloji, yenidoğan fizyolojisi ve patolojisi,
yenidoğan bakımı gibi ebelik mesleğine özgü konuları içeren dersler yer almaktadır.
Tüm bu dersler yanında öğrencilerin eğitim süreleri boyunca YÖK tarafından belirlenen ebelik
mezunu olabilmeleri için belirlenmiş asgari koşullarını sağlamış olmaları gerekmektedir. Bu
koşullar; 100 doğum öncesi muayene yapma, 40 gebelik izlemi yapma, 40 spontan doğum
yaptırma, 1 veya 2 makat doğuma yardım etme, 40 riskli gebe izlemi yapma, 40 doğum sonrası
anne izlemi yapma, 40 yenidoğan izlemi yapma ve 20 riskli yenidoğan izlemi yapmadır.
Soru 4. Laboratuvarlarınızı ve atölyelerinizi anlatabilir misiniz? Ya da bölümünüze özel
öğretim alanlarınız veya tesisleriniz hakkında bilgiler verir misiniz?
Ebelik Bölümümüzde verilen teorik derslerin yanında laboratuvar çalışmaları ve kilinik
uygulamalar bulunmaktadır. Laboratuvar uygulamalarımız fakülte binasında yer alan
laboratuvarlarımızda, klinik uygulamalarımız ise sağlık bakanlığına bağlı kamu sağlığı
hizmetlerinin yürütüldüğü alanlarda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, İstanbul
Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İÜ İstanbul Tıp Fakültesi’nde yürütülmektedir.

Soru 5. Staj ve mezuniyet projeleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Ebelik bölümümüzün amacı: kadın sağlığını ve dolayısı ile aile sağlığını geliştirmeye yönelik
sorumluluklarını bilen, gebe kadının izlemlerini yapabilen, normal doğumları kendi
sorumluluğunda yaptırabilen, doğum sonrası dönemde anne ve yeni doğana bakım verebilen,
normalden sapmaları erken dönemde belirleyebilen, anne ve yenidoğan haklarının savunucusu,
eleştirel düşünebilen ve alanı ile ilgili gelişmeleri takip eden ebeler yetiştirmektir. Bu amaçlar
doğrultusunda öğrencilerimiz bölüm müfredatında teorik derslerle yürütülen klinik
uygulamaların yanında 2. Sınıf yaz döneminde 20 iş günü ve 3. Sınıf yaz döneminde 20 iş günü
olmak üzere toplam 40 iş günü yaz stajı yapmaktadır. Son sınıf öğrencilerimiz ise kendilerini
çalışma ortamına hazırlayan İnternlik I ve II derslerine dahil olmaktadırlar.
Soru 6. Bölüm öğrencilerine sunulan yurt dışı eğitim imkanları (Erasmus ve
Exchange) nelerdir?
“Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği” ve “Erasmus Staj Hareketliliği” ile yurtdışı
imkanları sağlanmaktadır.
Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile Türkiye’de örgün eğitim veren Erasmus
Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler 1
akademik yıl içinde 1 veya 2 (3-12 ay arasında) dönemliğine diğer bir Avrupa ülkesi EÜB
sahibi yükseköğretim kurumunda değişim öğrencisi olma ve program dahilinde yurtdışında
kaldıkları süre için mali destek alma şansına sahip olurlar.
Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede
staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya
organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.
Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde
etmesidir.
Ayrıca Mevlana Değişim Programı ile de yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile
yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişiminin
gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Soru 7. Öğrenciler bölümünüzden mezun olduklarında çalışabilecekleri temel iş alanları
nelerdir?
Mezuniyet sonrasında ebeler Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri, Özel Hastaneler,
Entegre İlçe Hastaneleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Üremeye
Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri, Tıp Merkezleri, Evde Bakım Hizmetleri Sunan
Kurum/Kuruluşlar, Özel Poliklinikler, Muayenehaneler, Sağlık Kabinlerinde çalışma olanağına
sahiptir. Ayrıca mezuniyet sonrasında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik eğitimlerine
devam edebilir; böylece araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

Soru 8. Bölümünüzü tercih edecek adaylara tavsiyeleriniz neler olur?
Ebelik Bölümünü tercih eden adayların eğitimleri boyunca kendilerini geliştirmelerini, sosyal
ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, bölüm öğrencilerimizin görev aldığı “İlk Nefeste Ebelik
Kulübü” başta olmak üzere fakültenin diğer kulüplerine katılmalarını, ERASMUS başta olmak
üzere yurt dışı değişim programlarından yararlanmalarını, yabancı dil konusunda kendilerini
geliştirmeleri önerilmektedir.
Soru 9. Özellikle İstanbul dışından gelecek adaylara İstanbul
Cerrahpaşa’nın sunduğu fırsatlardan kısaca bahseder misiniz?

Üniversitesi-

Ebelik bölümü olarak alanında uzman zengin bir eğitim kadrosuna sahibiz. 5 Profesör, 1
Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor, 6 akademik eğitimlerini sürdüren
araştırma görevlimiz ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekteyiz.
Üniversitemiz bünyesindeki farklı Fakültelerdeki Anabilim Dalları’ndan farklı disiplinlerden
aldığımız ders görevlendirme desteği ile bölümümüze özgü zengin klinik uygulama alanı
sağlamaktadır.
İstanbul dışından gelecek öğrenciler için üniversitemizin ücretli 2 kız öğrenci yurdu
bulunmaktadır. Bunlardan biri Ebelik Bölümümüzün bulunduğu Büyükçekmece
Yerleşkesi’nde yer almaktadır. Üniversitemizin Avcılar Yerleşkesi ve Büyükçekmece
yerleşkesinde birçok spor tesisi bulunmaktadır. Ayrıca üniversitemizi tercih eden öğrenciler bir
araştırma üniversitesinde eğitim alma fırsatına sahip olacaklardır. Lisans tamamlama
sonrasında İÜC Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora yapma şansına sahip
olacaklardır. İstanbul gibi Türkiye’nin en büyük ve güzel şehrinde eğitimlerini tamamlarken
birçok kültürel ve tarihi dokuyu tanıma fırsatı bulacaklardır.

