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1.YARIYIL 

 

401311101 Anatomi ( 2-0-2 ) 

Bu ders; anatominin tanımı, genel bölümler, temel latince kavramlar, anatomik terimlere 

devam ve hücrenin yapısı, organelleri, iskelet sistemi anatomisi, eklem sisteminin anatomisi, 

kas sisteminin anatomisi, dolaşım sistemi anatomisi, endokrin sistem anatomisi, solunum 

sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, ürogenital sistem anatomisi, merkezi ve 

periferik sinir sistemi anatomisi, duyu organlarının anatomisi, boşaltım sisteminin anatomisini 

içermektedir. 

401311102 Ebelik Esasları I (6-0-6) 

Bu ders; dersin tanıtılması, içerik ve işleyiş hakkında bilgi, temel kavramlar - insan kavramı, 

insan kavramı ,temel insan gereksinimleri–çevre, sağlık, hastalık kavramı, sağlık bakım 

sistemi ve sağlık ekibi, sağlıklı hastane ortamı- hasta kabulü ve taburcu edilmesi, bireysel 

hijyen uygulamaları, bireysel hijyen uygulamaları, bireysel hijyen uygulamaları, hareket 

gereksinimi, vücut mekaniği ve egzersiz, infeksiyon kontrolü-infeksiyon süreci-nosokomiyal 

infeksiyon, asepsi, antisepsi, izolasyon çeşitleri ve kuralları, yatağa bağımlı hasta bakımı - 

uyku ve dinlenme- ağrı kavramı, yaşam bulguları konularını içerir. 

 
 

401311103 Ebelikte Kişiler Arası İlişkiler ( 2-0-2 ) 

Bu ders; kendini tanıma ve tanıtma, kişilik ve iletişim –atılganlık, iletişim, tanımı, ögeleri, 

çeşitleri ve etkileyen değişkenler, mesleki iletişim ve ilişkiler, iletişimde güçlükler, terapötik 

iletişim ve ilişki iletişimi/ kolaylaştıran yöntemler, iletişimi kolaylaştıran yöntemler / iletişimi 

engelleyen yöntemler, iletişim yöntemleri uygulama, aile içi ilişkiler, öfkeli ve stresli 

durumlardaki hastalarla iletişim, depresif hasta ile iletişim, ölümü yaklaşan hasta/aile ile 

iletişim, kayıp ve yas konularını içerir. 

 

 

401311104 Histoloji - Embriyoloji (2-0-2) 

Bu ders; histolojiye giriş, hücre ve histolojik yöntemler, epitel ve bağ doku, kan ve kas doku, 

kıkırdak ve kemik doku, sinir doku ve sistemler, embriyolojiye giriş, gametogenez, oogenez, 

spermatogenez, genital sisteme giriş, ovaryumun morfolojisi ve follikül gelişimi, uterusun 

morfolojisi ve menstrüasyon döngüsünün düzenlenmesi, erkek üreme sistemi testis ve 

spermatogenezin hormonal kontrolü, erkek üreme kanalları, penis ve ejekülasyon, 

fertilizasyon ve zigot oluşumu ve anormallikleri, implantasyon, blastula evresi, implantasyon 

çoklu embriyo gelişimi, gastrulasyon ve nörülasyon, gelişimin 2. ve 3.haftaları, organogenez 

gelişimin 4,5,6,7,8. haftaları, gebeliğin tanısı ve fötal zarlar, gebelik tanısı, fötal zarlar, 

plesanta ve fötal dolaşım, plesantanın histolojisi, fötal dolaşım konularını içerir. 

 
401311105 Mikrobiyoloji-Parazitoloji ( 2-2-4 ) 

Bu ders; mikrobiyolojiye giriş, tanım, tarihçe, mikroorganizmaların sınıflandırılması, 

adlandırılması ve yapıları, mikrobiyolojide kullanılan temel araç ve gereçler, 

mikroorganizmların metabolizması, beslenmesi, üretilmesi ve boyanması, mikroorganizmların 

genetiği ve görülen değişiklikler, antimikrobiyal maddeler ve antimikrobiyal direnç 

mekanizması, çevre mikrobiyolojisi, normal flora, mikroorganizmalar ve organizma arası 
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ilişkiler, dış ortamın mikroorganizmalar üzerine etkisi; sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi 

kavramları ve uygulamaları, immünolojide temel kavramlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları, 

mikroplara karşı kullanılan diğer koruyucu faktörler (aşılar, serumlar), insanlarda hastalık 

yapan bakteriler hakkında temel bilgiler (gram pozitif ve negatif koklar, gram pozitif ve 

negatif basiller, enterik bakteriler, mikobakteriler, anaerobik bakteriler, spiroketler), 

insanlarda hastalık yapan viruslar (DNA ve RNA virusları) hakkında temel bilgiler, insanlarda 

hastalık yapan parazitler (protozoon, nematod, sestod, trematod, artropod) hakkında temel 

bilgiler, insanlarda hastalık yapan mantarlar (sistemik ve fırsatçı mantarlar) hakkında temel 

bilgiler, hastane enfeksiyonları, salgınlar ile mücadele ve korunma yolları, sağlık 

çalışanlarında mesleki riskler, hasta ve çalışan güvenliğini içermektedir. 

401311106 Psikoloji ( 2-0-2) 

Bu ders; psikolojiye giriş, tarihçesi ve tanımı, davranışın biyolojik temelleri ve gelişimi, 

psikolojinin alt dalları, insan öğrenmesi ve gelişim dönemleri, freud; psikoseksüel, yapısal ve 

topografikl kuramlar, ericson ve psikososyal kuramı, piaget ve bilişsel kuramı, kohlberg ve 

ahlaki gelişim kuramı, dürtüler ve güdülenme, duyular ve algı, psikolojik testler, kişilik, 

psikolojik testler ve zeka, davranış bozuklukları ve tedavisi, savunma mekanizmaları,  

tutumlar ve ön yargı, davranış üzerinde sosyal etkiler konularını içerir. 

 

750011301 Türk Dili 1 ( 2-0-2) 

Bu ders; dilin tanımı ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve önemi, dil kültür 

ilişkisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, kompozisyon yazma kuralları ve planları, 

anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme, okunan bir metni doğru 

çözümleme, örneklerle metin tahlilini içermektedir. 

 
431211301 Yabancı Dil 1 (2-0-2) 

Bu ders; tanışma, alfabe, isimlerin tekil/ çoğul halleri, işaret sıfatları, sayma ve sıra sayıları, 

kişi zamirleri, iyelik zamirleri, ülkeler, milliyetler, haftanın günleri, saat ifadeleri, geniş 

zamanı, geniş zaman II, geniş zaman III, teklif ve rica etme, soyağacı, sahiplik ifadeleri 

(have/has got), okuma çalışmaları, yer-yön tarifleri, ev ve ev eşyaları, şimdiki zamanı 

içermektedir. 

 

401311201 Beden Eğitimi 1 ( 2-0-4) 

Bu ders; beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve 

sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek 

alanlarının geleceği, beden eğitiminin Türk eğitim ve spor kurumları içindeki yeri ve işlevi, 

basketbol kuralları, basketbol uygulamasını içermektedir. 

 
401311202 Ekoloji ve Çevre ( 2-0-4 ) 

Bu ders; ekolojinin tanımı ve temel kavramları, ekolojik faktörler/iklim, ışık faktörü, ekolojik 

faktörler/sıcaklık, atmosfer, rüzgar faktörü, ekosistem tipleri, çevre bilgisine giriş, çevrede 

doğal dengeler ve bozulması, çevre kirliliğinin ortaya çıkmasında etken temel faktörler, hava 

kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, küresel çevre sorunları ve çözüm arayışları, çevresel etki 

değerlendirmesi/çed, çevresel etki değerlendirmesi/çed konularını içerir. 

 

401311203 Resim 1 ( 2-0-4) 

Bu ders; komposizyon hazırlama ve teknikleri, figür çizim-uygulama, figür çizim-oranlama, 

oran-orantı ve eleştiri, yeni komposizyon hazırlık ve çizimi, oran-orantı-yerleştirme kritik, 

değerlendirme, yeni komposizyon hazırlık ve çizimi, çizgi değerleri ve planlar (eleştiri), genel 

değerlendirmeyi içermektedir. 
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401311204 Üniversitede Yaşam Kültürü (2-0-4) 

Bu ders; eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği, özgüven, atılganlık ve etkin dinleme, 

üniversitemiz, fakültemiz, yükseköğretimin amacı ve yükseköğretim kurulu, üniversite 

organları, öğretim elemanları, öğretim ve öğrenciler, sınavlar, başarı notları, not ortalamaları 

ve devam, disiplin cezaları, disiplin suçları, öğrenci disiplin soruşturmasının yapılışı ve 

uygulanması, yaz yarıyılı öğrenimi, yatay ve dikey geçişler, sağlık, sosyal, kültürel faaliyetler 

ve barınma, meslek yüksekokulları staj yönergesi ve staj talimatı konularını içerir. 
 

2.YARIYIL 
 

401312101 Beslenme İlkeleri ( 2-0-2 ) 

Bu ders; beslenmeye giriş, sindirim sistemi, besin öğeleri-karbonhidratlar, besin öğeleri- 

proteinler, besin öğeleri-yağlar, besin öğeleri-mineraller ve su, besin öğeleri-vitaminler, 

beslenmede mental gelişim, besinlerin enerji değeri, enerji ihtiyacı, bebek, çocuk, ergen, 

yaşlılarda beslenme, özel gruplarda beslenme, vejeteryan beslenme, bir diyetin uygunluğu, 

beslenme hastalıkları konularını içerir. 

 

401312102 Biyokimya ( 2-0-2 ) 

Bu ders; biyokimya’ya giriş, su ve elektrolit metabolizması, proteinler, aminoasitler, 

karbonhidratlar, lipitler, vitamin ve mineraller, hormonlar, enzimler, nükleik asitler ve protein 

sentezi, nükleik asitler ve protein sentezi, karbonhidrat, lipit, protein metabolizması, sindirim 

ve emilim biyokimyası, biyokimyasal testler, numune alma yöntemleri konularını içerir. 

 

401312103 Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ( 2-0-2 ) 

Bu ders; cinsel sağlık/üreme sağlığı tanımları, dünyada ve Türkiye'de üreme sağlığı ile cinsel 

sağlık sorunları, doğurganlığın düzenlenmesi ve güvenli annelik, din ve üreme sağlığına 

etkisi, aile planlaması ve danışmanlık, hormonal kontraseptifler, bariyer yöntemler, doğal aile 

planlaması yöntemler, toplum-kültür ve üreme sağlığı etkileşimi, ulusal ve uluslararası üreme 

sağlığı stratejileri ve politikaları, üreme ve cinsel haklar, yardımcı üreme teknolojisi, 

toplumsal cinsiyet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları içermektedir. 

 

401312104 Ebelik Esasları II (4-8-10) 

Bu ders; terminal dönem hasta bakımı, pre-op/post-op bakım, üriner sistem uygulamaları, 

sindirim sistemi uygulamaları, solunum sistemi uygulamaları dersin tanıtımı, işleyiş, içerik 

konusunda bilgilendirme, sıcak-soğuk uygulamalar, hemşirelik süreci, oral ilaç uygulamaları, 

parenteral ilaç uygulamaları, IV ilaç uygulamaları, IV sıvı tedavisi, total parenteral beslenme, 

kan transfüzyonunu içerir 

 
401312105 Fizyoloji (2-0-2) 

Bu ders; hücre fizyolojisi, elektrofizyoloji, kas fizyolojisi, kan fizyolojisi, sinir fizyolojisi, 

sinir fizyolojisi, beş duyu fizyolojisi, beş duyu fizyolojisi, solunum fizyolojisi, sindirim 

fizyolojisi, boşaltım fizyolojisi, dolaşım fizyolojisi, endokrinoloji, vücut ısısı konularını içerir 

 
750012301 Türk Dili II ( 2-0-2 ) 

Bu ders; cümle bilgisi, cümle türleri ve cümle türleri ile ilgili örnekler, kompozisyon, 

kompozisyon ile ilgili temel bilgiler, kompozisyon konuları, yardımcı fikirler, paragraf, 

paragraf çeşitleri, masal, şiir, efsane, tiyatro vs, makale, eleştiri, günlük, mektup, gezi yazısı, 
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resmi yazılar (rapor, özgeçmiş vs.), beden dili ve konuşmayı etkileyen unsurlar, sözlü anlatım 

(sempozyum, konferans), noktalama ve yazım yanlışları, anlatım bozuklukları, anlatım 

teknikleri ve örneklerini içermektedir. 

 

431212301 Yabancı Dil II ( 2-0-2 ) 

Bu ders; simple past tense, countable and uncountable nouns, some/any/a few/a little, 

comparatives and superlatives, present continuous, possessive pronouns, going to future tense, 

adverbs and adjectives, present perfect tense içermektedir. 

 
 

401312201 Beden Eğitim II ( 2-0-4 ) 

Bu ders; voleybol kuralları, voleybol uygulamaları, hentbol kuralları, hentbol uygulamaları, 

masa tenisi kuralları, masa tenisi uygulamalarını içermektedir. 

 

401312202 Doğa ve Yaşam ( 2-0-4 ) 

Bu ders; doğa nedir, doğada yaşam, doğal hayatı koruma, doğal yapılı köprüler, doğal yapılı 

dağlar, doğal yapılı dereler, ekoloji nedir, çevre nedir, ekoloji ve çevreyi içermektedir. 

 
401312203 Müzik (2-0-4 ) 

Bu ders; müziksel algılama ve okuma, müziğin tarihsel evrimi, temel müzik kavramları, 

müzik ve toplum, eleştirel dinleme, çoksesli yazıbilgisi ve uyumsal çözümleme, Türk yöresel 

müziği, geleneksel Türk sanat müziği, popüler müzik tarihi, piyano konularını içermektedir. 

 

401312204 Resim II ( 2-0-4 ) 

Bu ders; sanat, sanat tarihi, sanatçı gibi bazı temel kavramlar, 20. yüzyıl sanatında resim, 

kompozisyon kuralları ve öğelerin tanımı, kompozisyon çeşitleri ve tanımı, sanatçıların 

eserlerinden çizgiye yönelik olanlarının irdelenmesi, sanatçıların eserlerinden örnekler, kadın 

sanatçıların sanat tarihi içindeki konumuna dair tartışma becerisi, kitle kültürü ve sanatını 

içermektedir. 

 

 
 

3.YARIYIL 
 

401321101 Doğum Öncesi Bakım I ( 4-16-8 ) 

Bu ders; doğurganlık ve kadın sağlığı, kemik pelvis ve kadın genital organları anatomisi, 

erkek genital organları anatomisi, erkek üreme sistemini etkileyen hormonlar, kadın üreme 

sistemini etkileyen hormonlar, oogenezis, spermatogenezis, cinsiyet hücreleri, üreme siklusu, 

insan gelişiminin başlangıcı: birinci hafta, bilaminar embriyonik disk ve koryonik kese 

oluşumu : ikinci hafta, trilaminar germ diskinin oluşumu, doku ve organların farklılaşmaya 

başlaması: üçüncü hafta, embriyonel dönem, fetal dönem, fetal membranlar ve plasenta, 

gebelikte fizyolojik değişiklikler, gebelikte sosyo-psikolojik değişiklikler ve adaptasyon, 

gebelik belirtileri ve tanılama, perinatal dönemde ebenin rolü konularını içerir. 

 

401321102 Farmakoloji ( 2-0-2 ) 

Bu ders; farmakolojinin tanımı, kapsamı, tarihçe, genel terimler, farmakokinetik ve 

farmakodinami, ilaçların zararlı etkileri, madde bağımlılığı, önlem ve tedavileri, beslenme 

farmakolojisi, kemoterapotikler, solunum sistemi ilaçları, sindirim sistemi ilaçları, böbrek 

fonksiyonlarını ve elektrolit metabolizmasını etkileyen ilaçlar, endokrin fonksiyonlarını 
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etkileyen ilaçlar ve otakoidler, otonom sinir sistemi ilaçları, santral sinir sistemi ilaçları, 

kardiyovasküler sistem ilaçlarını içermektedir. 

 
401321103 İç Hastalıklarında Bakım ( 4-0-5 ) 

Bu ders; iç hastalıklarında temel kavramlar ve sağlık hizmetleri, alerji ve anaflaktik şokta 

bakım, enfeksiyon riskine yönelik bakım (tüberküloz, hepatit, hıv-aids), doku 

bozukluklarında bakım (açık yara, kanamanın durdurulması), sıvı- elektrolit 

bozukluklarında bakım, kardiovasküler sistem hastalıklarında bakım (miyokard infarktüsü, 

hipertansiyon, hipotansiyon), solunum sistemi hastalıklarında bakım (koah, aspirasyon 

pnemonisi), sindirim sistemi hastalıklarında bakım ( dehidrasyon, kolesistit, 

konstipasyona), böbrek hastalıklarında bakım (idrar retansiyonu, kronik böbrek 

yetmezliği), metabolizma hastalıklarında bakım (diyabetes mellitus), kan hastalıklarında 

bakım (anemi, lösemi), kronik hastalarda genel bakım, dinlenme ve uyku bozukluklarında 

bakım konularını içerir. 

 

401321104 Temel Bilgisayar Teknolojisi ( 1-2-3 ) 

Bu ders; temel bilgisayar bilimlerine giriş, bilgisayar programlarının tanıtımı ve genel giriş, 

bilgisayar programlarının kullanımları hakkında genel bilgi, word programı ve kullanımı 

hakkında bilgi, word programının kullanımı ile ilgili pratik, excel programı ve kullanımı 

hakkında genel bilgi, excel programının kullanımı ile ilgili pratik, powerpoint programı ve 

kullanımı hakkında genel bilgi, powerpoint programının kullanımı ile ilgili pratik, internet 

explorer programı ve kullanımı ile ilgili genel bilgi, internet explorer programının kullanımı 

ile ilgili pratik, uygulama çalışmalarını içermektedir. 

 

401321105 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (2-0-2) 

Bu ders; biyomoleküller, hücre yapısı, santral dogma, hücre bölünmesi ve mendel genetiği, 

kalıtım kalıpları, eşeye bağlı kalıtım, insan kromozomları ve kromozom düzensizlikleri, 

kromozomal anomaliler, inceleme yöntemleri, tek gen hastalıkları ve pedigri analizi, doğum 

öncesi tanı ve doğum öncesi tanıdan kullanılan yöntemler, moleküler ve genetik hastalıklarda 

teşhis yöntemleri, yenidoğanda moleküler hastalıklar, yenidoğanda genetik hastalıklar, 

genetik alanındaki yenililikler, genetik danışma konularını içerir. 

 
740011301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ( 2-0-2 ) 

Bu ders; inkılâp ve inkılapla alakalı kavramlar, türk inkılabını hazırlayan sebepler, osmanlı 

devleti’nin yıkılışı, XIX yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri, Osmanlı 

devletlerinin son döneminde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, XX. yüzyıl 

başlarında Osmanlı devletinin durumu, I. Dünya savaşı ve Osmanlı devletinin yıkılışı, I. 

dünya savaşının sebepleri, I. Dünya savaşının başlaması ve Osmanlı devletinin savaşa 

girmesi, I. Dünya savaşında Türk cepheleri, Osmanlı devletini paylaşma projeleri, I. Dünya 

savaşının sona ermesi ve yapılan anlaşmalar, milli mücadele dönemi, azınlıkların faaliyetleri 

ve ayrılıkçı cemiyetler, milli mücadeleye hazırlık, İzmir’in işgalı, Mustafa Kemal’in İstanbul 

da ve anadolu’da yürütülen faaliyetlerini içermektedir. 

 

401321201 Diyabet ve Gebelik ( 2-0-4 ) 

Bu ders; dünyada ve Türkiye de diyabetin durumu, diyabetin fizyopatolojisi, diyabet 

yönetiminde ebenin rolü ve diyabet eğitimi, diyabette beslenme, diyabette egzersiz tedavisi, 

oral antidiyabetik tedavi, insülin tedavisi, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik 

komplikasyonları, diyabet ve gebelik, metabolik sendromun tanı kriterlerini içermektedir. 
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401321202 Doğuma Hazırlık Yöntemleri ( 2-0-4 ) 

Bu ders; doğuma hazırlık nedir? Dünyada ve ülkemizde gelişimi nasıl olmuştur? Doğum 

öncesi dönem, normal ve riskli durumlar, doğum öncesi döneme uyum bu dönemde 

yapılabilecek egzersizler ve yararları, normal/doğal doğum, sezaryen doğum, suda doğum, 

müdahaleli doğumlar ve diğer doğum çeşitleri, doğum sonrası dönem, normal ve riskli 

durumlar, doğum sonrası dönemde yapılabilecek egzersizler ve yararları, doğum sonu döneme 

annenin uyumu, aileye yeni katılan bebeğe ailenin uyumu, yenidoğan bakımı ve riskli 

durumların yönetimi, anne sütü ve yararlarını içermektedir. 

 

401321203 Fotoğrafçılık ( 2-0-4 ) 

Bu ders; fotoğraf makineleri, film/algılayıcı boyutları, objektifler, ışık kaynakları türleri ve 

özellikleri, ışığın etkilerinin analizi, fotoğraf çekiminde otomatik program modlarının 

kullanılması, makineyi tutma ve taşıma biçimleri, yarı otomatik pozlandırma modları, 

pozlandırma kontrolünü sağlamak, ASA/ISO değerlerinin fotoğrafa etkisi, fotoğraf 

makinelerinde kullanılan netleme sistemleri, diyafram değerlerinin fotoğrafa etkisi, enstantane 

değerlerinin fotoğrafa etkisini içermektedir. 

 

401321204 Zaman Yönetimi ( 2-0-4 ) 

Bu ders; zaman yönetimi açısından kişinin gelişim ve değişim aşamaları/ tasarı öncesi  

aşaması ve hazırlık aşaması, zaman yönetimi açısından kişinin gelişim ve değişim aşamaları/ 

hareket aşaması ve kararlılık aşaması, zaman yönetimi nedir ve neden gereklidir? 

mükemmelliyetçilik, erteleme, kendine aşırı güven, kendine güvensizlik ve yüksek kaygı, 

hayır diyememe, hafife alma, zaman yönetimi konusunda önyargılar, zaman yönetimi 

teknikleri /amaç belirleme, zaman yönetimi teknikleri/ uzun vadeli takvim belirleme, zaman 

yönetimi teknikleri/ haftalık plan yapmak konularını içerir. 
 

4.YARIYIL 
 

401322101 Aile Planlaması ( 2-4-4 ) 

Bu ders; Aile planlamasının tanımı ve önemi, Türkiye’de ve dünyada AP’nin durumu, aile 

planlamasında ebenin rolü, aile planlamasına ilişkin yasal durumlar, kadın ve erkek üreme 

organlarının anatomisi, fizyolojisi ve AP yöntemleriyle olan ilişkisi, uygun danışmanlık 

becerileri, uygun yöntem sunabilmek için kişinin değerlendirilmesi, etkili ve etkisi sınırlı 

bütün AP yöntemleri ve bu yöntemler sunulurken klinikte enfeksiyonun önlenmesi, infertilite 

ve danışmanlığı, doğru kayıt tutma ve bildirim yapmanın önemini içermektedir. 

 

401322102 Cerrahi Hastalıklarında Bakım ( 4-0-6 ) 

Bu ders; Cerrahi hastalıklarında temel kavramlar, homeostazis, asepsi, cerrahi enfeksiyonlar, 

sterilizasyon, sıvı elektrolit dengesi-dengesizliği, yara bakımı, şok ve bakımı, cerrahi 

hastasının kliniğe kabulü, preoperatif, postoperatif bakım, solunum sistemi hastalıkları ve 

bakımı, gastrointestinal sistem hastalıkları ve bakımı, sinir sistemi hastalıkları ve bakımı, 

iskelet sistemi hastalıkları ve bakımı, kalp hastalıkları ve bakımı, endokrin sistem hastalıkları 

ve bakımı, üriner sistem hastalıkları ve bakımı, K.B.B hastalıkları ve bakımı yanıklar, göz 

hastalıkları ve bakımını içermektedir. 

 

401322103 Doğum Öncesi Bakım II ( 4-16-8 ) 

Bu ders; gebelikle ilgili terminoloji ve sağlık ölçütleri, doğum öncesi bakımın önemi ve 

amacı, doğum öncesi izlem, doğum öncesi hizmetlerde ebenin rolü, gebelikte risk faktörleri, 

önceden var olan riskli durumlar, fetal sağlığın değerlendirilmesinde kullanılan testler, birinci 
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trimester kanamaları (abortuslar, ektopik gebelik, gestasyonel trofoblastik hastalık), üçüncü 

trimester kanamaları (plasenta previa- ablasyo plasenta), gebeliğin neden olduğu 

hipertansiyon, çoğul gebelik, hiperemezis gravidarum, erken doğum tehdidi, miyad geçmesi, 

amniyotik mayi anomalileri, gebeliğin neden olduğu üriner enfeksiyonlar, korioamnionitis, 

erken membran rüptürü, gebelikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler, 

gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesi, gebelikte beslenme konularını içerir 

 

401322104 Sağlık Sosyolojisi ( 2-0-2 ) 

Bu ders; Bilim, bilgi ve bilimsel bilgi, sosyoloji, toplum, kültür, birey ve sosyal etkileşim, 

sosyalizasyon, sosyalleşme ve toplumsallaşma, grup ve organizasyon, sosyal kontrol çeşitleri, 

sosyal tabakalaşma, sosyal kurumlar, toplumsal değişme, modernite ve postmodernite, sosyal 

değişmenin sağlık üzerindeki etkileri, hastalığı etkileyen sosyal faktörler, sosyal organizasyon 

ve sağlık konularını içermektedir. 

 

740012301 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ( 2-0-2 ) 

Bu ders; Türk inkılap hareketleri, çok partili rejim denemeleri ve sonuçları, hukuk, eğitim, 

kültür alanında ve sosyal alanda yapılan inkılaplar, ekonomi ve toplumsal alanında yapılan 

inkılaplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Türk inkılabının dayandığı temeller ve 

Atatürkçülük, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılâpçılık konularını içermektedir. 

 

401322201 Ebelik Süreci ( 2-0-4 ) 

Bu ders; ebeliğin tanımı, ebeliğin tarihçesi, dünya’da ve ülkemizde ebelik mesleğinin durumu, 

dünya’da ve ülkemizde ebelik eğitimi, ebelik felsefesi, ebenin rolleri, bakıma temel oluşturan 

kavramlar, bakıma temel oluşturan kuramlar, günlük yaşam aktiviteleri modeli, anlamı ve 

önemi, ebelikte bakım planı, karar verme süreci, değerler ve inançların oluşumu-ebelikte 

değerler, ebenin görev, yetki ve sorumlulukları, ebelik ile ilgili yönetmelik ve yönergeler 

konularını içerir. 

 
401322202 Fizik Muayene Yöntemleri ( 2-0-4 ) 

Bu ders; öykü alma (anamnez), fizik muayene ilkeleri, fizik muayene yöntemleri, deri, 

konjiktiva ve lenf bezlerinin muayenesi, boy , kilo, baş çevresi ölçme, kulak, burun boğaz 

muayenesi, solunum ve kalp sesleri dinleme, karın içi organların muayenesi, meme 

muayenesi, leopord manevraları, gebelikte fizik muayenenin önemi ve bulguları yorumlama 

konularını içerir. 

 

401322203 Öğrenme Psikolojisi ( 2-0-4 ) 

Bu ders; Öğrenme psikolojisinin tarihçesi, öğrenme tanımı, klasik koşullama, temel 

kavramlar, metodoloji ve işlem yolları, klasik koşullama sürecinin etkililiğini belirleyen 

faktörler, klasik koşullamanın uygulamaları, klasik koşullamada öğrenilen nedir? Kuramsal 

yaklaşımlar, edimsel koşullama, temel kavramlar, edimsel koşullama, işlem yolları, 

pekiştirme ve pekiştirme tarifeleri, ceza ve sönme, edimsel koşullamada uyarıcı kontrolü, 

edimsel koşullamanın uygulamaları, edimsel koşullamada öğrenilen nedir? Kuramsal 

yaklaşımlar, gözlem yoluyla öğrenmeyi içermektedir. 

 

401322204 Topluma Hizmet Uygulamaları ( 2-0-4 ) 

Bu ders; Dersin tanıtımı, önemi ve kurallar, örnek sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımı, 

proje yazma, sivil toplum kuruluşlarının tanıtımı, proje taslağı sunumu, proje uygulamaları, 
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5.YARIYIL 
 

401331101 Biyoistatistik ( 2-2-4 ) 

Bu ders; Temel kavramlar, verilerin özetlenmesi, tablo ve grafikler, normal dağılım, standart 

normal dağılım ve referans aralığı, sağlık hizmetlerinin kalite değerlendirilmesinde kullanılan 

temel biyoistatistik göstergeler, kanıta dayalı tıp, klinik araştırma planlama, bağımsız iki 

örneğin karşılaştırılması, bağlı iki örneğin karşılaştırılması, korelasyon ve regresyon, hayatta 

kalma analizi, risk istatistiklerini içermektedir. 

 

401331102 Epidemiyoloji ( 2-0-2 ) 

Bu ders; epidemiyolojiye giriş, tanımı, tarihsel gelişimi, epidemiyolojik yöntemlerin kullanım 

alanlar, veri kaynakları, epidemiyolojik araştırma tipleri; kesitsel araştırmalar, kohort 

araştırmaları, müdahale araştırmaları, tanımlayıcı epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıklar 

epidemiyolojisi, aşı ile korunabilir hastalıklar, su ve besinler ile bulaşan hastalıkların 

özellikleri, vektörlerle bulaşan hastalıkların özellikleri, korunma yolları, salgın kontrolü, hava 

yolu ile bulaşan hastalıkların özellikleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konularını içerir. 

 

401331103 Mesleki İngilizce I ( 2-0-2 ) 

Bu ders; Temel tıbbi ingilizcenin tanımı, amaçlar, konuşma kalıpları, ingilizcede diyaloglar, 

vücudumuzun organları (kemikler-kalp),vücudumuzun organları (akciğer-karaciğer-kas 

yapısı), vücudumuzun organları (vücudun genel-baş-el-duyu organları), önemli tıbbı aletler 

isimleri, önemli tıbbı aletler fonksiyonları, belli başlı hastalıklar ve açıklaması, hastalıklar ile 

ilgili okuma parçası, diyalog örnekleri ve okuma anlama çalışmasını içermektedir. 

 

401331104 Normal Doğum ve Doğum Sonrası Bakım (4-12-8 ) 

Bu ders; normal doğum eyleminde rol oynayan faktörler, doğum eyleminin fizyolojisi, anne 

organizmasının doğum eylemine sistematik yanıtı, doğum eyleminin evreleri, doğum 

eyleminde bakım, doğum eyleminde ağrı, alternatif doğum uygulamaları, evde doğum, 

partograf kullanımı, epizyotomi uygulanması ve sütür atma, doğum sonu dönem, doğum sonu 

dönemde bakım, involüsyon süreci, loşia, puerperal bakım, doğum sonu döneme annenin 

uyumu, laktasyon- emzirme danışmanlık güvenli annelik konularını içerir. 

 

401331105 Yeni Doğan Bakımı ( 4-8-6 ) 

Bu ders; dünyada ve Türkiyede çocuk ve yenidoğan sağlığı, dünyada ve Türkiyede yenidoğan 

hemşireliği, yenidoğana özgü terminoloji, çocuğa/yenidoğana özgü uygulamalar, normal 

yenidoğan ve özellikleri, yüksek riskli yenidoğan ve özellikleri, yenidoğanın ekstrauterin 

yaşama uyumu, yenidoğanın fizyolojik fonksiyonları, yenidoğanın ilk bakımı, yenidoğanın 

değerlendirilmesi ve bakımı, yenidoğan döneminde sık karşılaşılan sağlık sorunları, 

yenidoğanda acil bakım gerektiren durumlar, ebeveynlerin eğitim gereksinimlerinin 

karşılanması, ebenin tanıması ve sevketmesi gereken yenidoğan I ve  II,  yenidoğan 

döneminde beslenme, yüksek riskli yenidoğanlarda beslenme, intrauterin enfeksiyonlar ve 

yenidoğan üzerine etkileri, bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklamayı içerir. 

 

401331201 Akademik Yazma Becerileri (2-0-4) 

Bu ders; Akademik bilginin tanımı, akademik bilginin elde edilme teknikleri, akademik bilgi 

için ulaşılması gereken kaynaklar, elde edilen bilginin değerlendirilmesi, değerlendirme 

sonucu doğru bilginin seçilmesi, seçilen bilginin düzenlenmesi, uluslararası düzeyde kabul 

edilen biçimde yazılması, akademik makale yazımında örnekler, akademik makale yazımında 

örnekler, akademik makale yazımında örnekleri içermektedir. 
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401331202 Doğal Doğum ( 2-0-4 ) 

Bu ders; Doğal doğum nedir? Dünyada ve ülkemizde gelişimi nasıl olmuştur? Doğum öncesi 

dönem, normal ve riskli durumlar, doğum öncesi döneme uyum bu dönemde yapılabilecek 

egzersizler ve yararları, normal/doğal doğum, normal/doğal doğum, sezaryen doğum, suda 

doğum, müdahaleli doğumlar ve diğer doğum çeşitleri, sezaryen doğum, suda doğum, 

müdahaleli doğumlar ve diğer doğum çeşitleri, doğum sonrası dönemde yapılabilecek 

egzersizler ve yararları, doğum sonu döneme annenin uyumu-aileye yeni katılan bebeğe 

ailenin uyumu, gebelik, doğum ve postpartum dönemde beslenmeyi içermektedir. 

 

401331203 Perinatal Takip ( 2-0-4 ) 

Bu ders; Doğurganlık, kadın sağlığı ve perinetal dönemlerde ebenin rolü, üreme sistemi 

anatomisi, fizyolojisi, cinsiyet hücrelerinin gelişimi, gamatogenezis, gebeliğin oluşumu, 

fetüsün fizyolojisi, fetal gelişim, gebelikte fizyolojik, psikolojik değişimler ve adaptasyon, 

doğum öncesi bakımın amacı önemi ve ebenin rolü, gebelikle ilgili terminoloji, sağlık 

ölçütleri, doğum öncesi izlem, abdominal, vajinal muayene ve gebelikte sık görülen 

yakınmalarda ebenin rolü, gebelikte anne ve fetüs sağlığının yükseltilmesini içermektedir. 

 

401331204 Yenidoğan Resüsitasyonu ( 2-0-4 ) 

Bu ders; Doğum sonrası yenidoğan solunumu, doğum sonrası geçiş sırasında gelişebilecek 

komplikasyonlar, yenidoğanın gelişebilecek komplikasyonlara tepkisi, yenidoğan 

resüsitasyonunun önemi, yenidoğan resüsitasyonunu gerektiren durumlar etkinlikler, 

yenidoğan resüsitasyonunun basamakları, yenidoğan resüsitasyonunun basamakları, 

yenidoğan resüsitasyonunda kullanılacak araç ve gereçlerin kullanımı, göğüs kompresyonu 

nedir? göğüs kompresyonu yapılması sırasında dikkat edilmesi gerekenler, göğüs 

kompresyonu-göğüs kompresyonu sıklığı-göğüs kompresyonu uygulamaya bağlı tehlikeler - 

göğüs kompresyonunun sonlandırılması, endotrekeal entübasyon–endotrakeal entübasyonun 

gerekli olduğu durumlar, endotrakeal entübasyonda kullanılacak olan  malzemeler, 

endotrekeal entübasyon–endotrakeal entübasyon yerleştirme basamakları, endotrakeal 

entübasyon sırasında gelişebilecek komplikasyonlar, yenidoğan resüsitasyonunda kullanılacak 

ilaçlar, yenidoğan resüsitasyonunda özel durumlar, yenidoğan resüsitasyonu sonrası ebelik 

bakımı preterm doğan bebeklerin canlandırılmasını içermektedir 

 

6. YARIYIL 
 

401332101 Ebelikte Araştırma Yöntemleri (2-0-2) 

Bu ders; ebelikte araştırmanın önemi ve aşamaları, araştırma konularının seçilmesi, araştırma 

tasarımları, nicel araştırma tasarımları, niteliksel araştırmalar, evren ve örneklem deneklerin 

kontrol ve deney gruplarına dağıtılması, bütçe yapımı ve veri toplama yöntemleri, veri 

toplama yöntemleri, veri dizgelenmesi, araştırma bulgularının raporlandırılması, ebelik 

araştırmalarında etik ilkeler, araştırmada hata kaynakları, araştırma kritiği konularını içerir. 

 

401332102 Mesleki İngilizce II ( 2-0-2 ) 

Bu ders; Gramer tekrar, be going to /will+infinitive, can-could, insan vücudunun isimlerini 

öğrenme, simple tense’de cümle çevirisi, present perfect simple, just, yet, already, since ve for 

ile present perfect konularını içermektedir. 
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401332103 Obstetrik Aciller ( 4-8-6 ) 

Bu ders; obstetrik jinekolojik acil ile ilgili temel tanımlar, kadın sağlığı ile ilgili temel 

göstergeler, hızlı ilk değerlendirme, hyperemezis gravidarum ve uygun müdahaleler, emr, edt 

ve uygun müdahaleler, akut pelvik ağrı vaginal akıntılar ve uygun müdahaleler, jinekolojik 

kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler, obstetrik kanamalar, sınıflandırılması ve 

uygun müdahaleler, obstetrik kanamalar, sınıflandırılması ve uygun müdahaleler, uterus 

rüptürü, acil sezaryen, obstetrik ve jinekolojik acillerde ilaç uygulama, obstetrik ve jinekolojik 

acillerde adli sorunlar konularını içerir. 

 

401332104 Riskli Doğum ve Doğum Sonrası Bakım ( 4-12-12 ) 

Bu ders; doğum eylemine ilişkin riskli durumlar (Distosiler) 

a) Uterus kontraksiyonları ile ilgili distosi 

b) Doğum objesi ile ilgili distosi 

c) Doğum kanalı ile ilgili distosi 

d) Distosiye yol açan diğer problemler 

e) Zor doğum eyleminin anne ve bebek açısından tehlikeleri 

f) Komplikasyonlu doğum eyleminde annenin hazırlanması 

g) Doğum eylemine ilişkin girişimler 

- Uterotonik ajanların uygulanması ve izlemi 

- Amniyotomi 

- Epizyotomi 

- Forseps 

- Vakum ext. 

- Seksiyo-sezeryan 

- Pre-tem eylem 

- Post-term eylem 

Doğum sonu dönemde riskli durumlar, doğum sonu kanamalar, doğum sonu enfeksiyonlar ve 

bakım, doğum sonu dönemde meme sorunları ve bakımı, doğum sonu dönemde üriner sistem 

enfeksiyonları ve bakım, doğum sonu dönemde tromboembolik durumlar ve bakım, doğum 

sonu dönemde emosyonel sorunlar ve yaklaşımlarını içerir. 

 

401332201 Çocuk Hastalıkları ( 2-0-4 ) 

Bu ders; Türkiye'de ve Dünyada çocuk, normal çocuğun bakımı, yenidoğan bakımı, büyüme 

ve gelişmenin izlemi, konjenital anomaliler, solunum sistemi sorunu olan çocuk ve bakımı, 

gastrointestinal sistem sorunu olan çocuk ve bakımı, genitoüriner sistem sorunu olan çocuk ve 

bakımı, beslenme bozukluğu olan çocuk ve bakımı, kronik hastalığı olan çocuk ve bakımı, 

çocukta sıvı elektrolit dengesinin sağlanması, kas iskelet sistem sorunu olan çocuk ve bakımı, 

hasta çocuk ve ailesinin bakımını içermektedir. 

 

401332202 Ebelik Tarihi ve Deontoloji (2-0-4 ) 

Bu ders; Dünyada hasta bakımı ve ebeliğin tarihi gelişimi, XX. Yüzyılda ebeliğe katkıda 

bulunan sosyal olay ve hareketler, Türkiye’de ebeliğin tarihi gelişimi ve bu gelişimi etkileyen 

faktörler, meslek olarak ebelik, ebelikte etik/deontoloji, ebelik felsefesi, sağlık hizmetlerinde 

disiplinler arası ekip yaklaşımı, sağlık bakımında ebenin rol ve sorumlulukları, hasta hakları 

ve sorumlulukları, ebe hakları ve sorumlulukları, tedaviye yönelik çağdaş girişimler ve etik 

yönü; gen teknolojisinin tıbbi etik açısından önemi, organ aktarmaları ve deontolojideki yeri, 

acısız ölüm ve deontolojideki yeri, hibrenasyon ve deontolojideki yeri, tıbbi denemelerin tıbbi 

deontolojideki yeri, ilaç alışkanlıklarının tıbbi deontolojideki yeri, hemodiyaliz tedavisi ve 
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deontolojideki yeri, ebelik ile ilgili yasa tüzük ve yönetmelikler, sağlıkla ilgili ulusal ve 

uluslararası kuruluşları konularını içermektedir. 

 

401332203 Jinekolojik Onkoloji ( 2-0-4 ) 
 

Bu ders; Malign jinekolojik değişim yaşayan kadın ve ebenin görevleri, kadın genital 

sisteminin iyi ve kötü huylu tümörleri, serviks kanseri, endometriyum kanseri, over kanseri, 

vulva kanseri, vajinal kanser, fallop tüp kanseri, jinekolojik kanserlerde alternatif tedavi 

yöntemleri ve bakım, jinekolojik kanserin psikososyal boyutları ve ebenin rolünü 

içermektedir. 

 

401332204 Kanıta Dayalı Ebelik Uygulamaları ( 2-0-4 ) 
 

Bu ders; Kanıta dayalı tıp ve tarihçesi ve kanıta dayalı uygulamalar, kanıta dayalı tıp ile ilgili 

tüm tanımlar kanıt düzeyleri: elde edilebilir en iyi kanıt nedir? Kanıta dayalı uygulama süreci, 

kanıta dayalı uygulama süreci, kanıta dayalı uygulama kaynakları, sistematik inceleme,  

kanıta dayalı uygulama rehberleri, cochrane merkezi ve kullanma kılavuzu, kanıtların 

düzeyleri–kanıtların hiyerarşisine göre puanlandırma sistem, obsetrik uygulamalardan ebelik 

mesleğine özel kanıt temelli uygulama örneklerini içermektedir. 
 

7.YARIYIL 
 

401341101 Ebelikte Öğretim (4-4-10) 

Bu ders; sağlık ve hastalık kavramı, sağlık davranışı ve modelleri, sağlık eğitimin önemi, 

sağlık eğitimin genel amaçları ve yararları, sağlık eğitiminin özellikleri ve ilkeleri, sağlık 

eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, sağlık eğitiminin planlanması, sağlık eğitiminin 

uygulanması ve değerlendirilmesi. Sağlık eğitimi çeşitleri, hasta eğitimi ve önemi, hasta 

eğitiminin amaç, yarar ve ilkeleri, hasta eğitiminin planlaması ve uygulanması. Sağlık  ve 

hasta eğitiminde yeni yaklaşımlar, Sağlık ve hasta eğitimini etkileyen faktörler, Sağlık 

eğitiminde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri, hasta eğitimindeki problemler ve 

çözümleri konularını içerir. 

 

401341102 Entegre Uygulama ( 0-8-8 ) 

Bu ders; normal gebeliklerde doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları, normal yenidoğan 

ve bakımı, riskli gebeliklerde doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları, yüksek riskli 

yenidoğan ve bakımı, normal doğum eyleminde bakım uygulamaları, normal doğum sonrası 

dönemde bakım uygulamaları, çocukluk döneminde büyüme gelişme, çocuklarda büyüme 

gelişme bozuklukları, riskli doğum eyleminde bakım uygulamaları, çocukluk döneminde 

genetik hastalıklar, riskli doğum sonrası dönemde bakım uygulamaları, çocukluk döneminde 

beslenme ve beslenme bozuklukları, jinekolojik hastalıklarda bakım konularını içerir. 

 

401341103 Ruh Sağlığı ( 4-0-4 ) 

Bu ders; ruh sağlığı kavramı ve ruh sağlığını etkileyen faktörler, iletişim, iletişim teknikleri, 

ruh sağlığının kavramsal çerçevesi (anksiyete, stres, kayıp, kriz), duygu durum bozuklukları, 

anksiyete ve diğer nevrotik bozukluklar, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, çocuk ve 

ergenlerin ruhsal sorunları, madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar ve kişilik bozuklukları, 

tıbbi durumu etkileyen psikolojik etkenler, kadın yaşamının dönemlerine göre ruh sağlığını 

etkileyen faktörler, gebelikte yaşanan ruhsal değişiklikler, lohusalık döneminde yaşanabilecek 

ruhsal sorunlar, toplum ruh sağlığı sorunları konularını içerir. 
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401341201 Adli Tıp ( 2-0-4 ) 

Bu ders; adli bilimler ve adli tıbba giriş, adli tıp ve adli bilimlerin tarihsel gelişimi, tıbbi  

hukuk ve hekimin yasal sorumlulukları, tıbbi uygulama hatalarının adli tıp boyutu, ölüm, olay 

yeri incelemesi, kimliklendirme, adli otopsi, ani doğal ölümler, insan hakları ihlalleri 

konularını içerir. 

 

401341202 Ağız ve Diş Sağlığı ( 2-0-4 ) 

Bu ders; klinik çalışma yöntemleri, araç-gereç bilgisi, hasta muayene ve kayıt sistemleri, diş 

morfolojisi, maddeler bilgisi, temel ağız radyolojisi, koruyucu diş hekimliği, temel sağlık, 

tıbbi terminoloji, diş morfolojisi konularını içerir. 

 

401341203 Bilim ve Sanat ( 2-0-4 ) 

Bu ders; sanat tarihine giriş, sanat tarihi terminolojisi, bilimsel araştırma yöntemleri, islam 

sanatı, islam öncesi Türk sanatı, anadolu dışı Türk mimarisi, antik sanatı, estetik ve sanat 

kavramları, teknik resim, sanat tarihi semineri konularını içerir. 

 

401341204 Sağlık Bilimlerinde Etik ( 2-0-4 ) 

Bu ders; dersin tanıtımı etiğe kavramsal giriş, etiğin önemi etiğin tarihsel gelişimi, insan, 

hasta, kadın, gebe, çocuk, yenidoğan ve fetüs hakları, sağlık çalışanlarının hakları, 

aydınlatılmış onam, mahremiyet, bilgilerin gizliliği, malpraktis, sağlık bilimlerinde araştırma 

ve yayın etiği, genetik araştırmalar ve etik boyutu, jinekoloji ve obstetrik, uygulamalar ve etik 

boyutu, yardımcı üreme teknikleri ve etik boyutu, kontrasepsiyon, abortus ve etik boyutu, 

organ nakli, ötenazi ve etik boyutu, AIDS/HIV vb. bulaşıcı hastalıklar ve etik boyutu, hasta 

iletişiminin etik boyutu konularını içerir. 

 

401341205 Yenidoğan Beslenmesi ve Emzirme 

Bu ders; Bebek beslenmesinin önemi, anne sütü, kolostrum ve özellikleri, mature (olgun)  

anne sütü, anne sütündeki besin öğeleri, anne sütündeki antienfektif ögeler, anne sütünün 

yararları ve önemi, emzirme tekniği,başarılı emzirmenin koşulları, emzirme döneminde 

karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları, emzirmenin kontraseptif etkisi, anne sütü sağma ve 

saklama koşulları, 0-6 aylık bebeklerin beslenmesi, altı aylıktan sonraki beslenme,bebek 

beslenmesindeki kültürel farklılıklar, yenidoğan beslenmesine ilişkin inanç ve tutumlarının 

değerlendirilmesi konularını içerir. 

 

8.YARIYIL 
 

401342101 Anne ve Yeni Doğan Sağlığı ( 2-0-2 ) 

Bu ders; sağlık örgütlenmesi ve ebenin yeri, anne ve yenidoğan sağlığının önemi ve kapsamı, 

dünyada ve Türkiye’de anne/yenidoğan sağlığı ve sorunları, temel sağlık hizmetleri 

kapsamında anne ve yenidoğan sağlığı hizmetlerinin verilmesi, toplumu tanıma, ev ziyareti 

tekniği, bakım planı tekniği, kayıt sistemi ve istatistik, çevre sağlığı, güvenli annelik, ev 

koşullarında doğum öncesi/doğum/doğum sonrası bakım ve ebenin rolü, yenidoğanın evde 

bakımı ve izlemi, çocuklukta aşılama, çocuklukta ilaç uygulamaları, çocukluk yaşlarında 

beslenme ve beslenme bozuklukları, anne ve yenidoğan hizmetlerinde ekip kavramı, 

ülkemizde sağlık hizmetlerinin, teşkilatlanması ve uluslararası sağlık  organizasyonlarını 

içerir. 
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401342102 Ebelikte Yönetim (4-4-8) 

Bu ders; yönetimin tanımı ve genel özellikleri. yönetimin tarihsel gelişimi, yönetimin 

işlevleri, sağlık ve sağlık hizmetlerinin tanımı, sağlık hizmetlerinin özellikleri 

sınıflandırılması, Türkiye de sağlık hizmetlerinin gelişimi, Türkiye de ebelik hizmetlerinin 

gelişimi, Türkiye de ebelik hizmetlerinin örgütlenmesi, hastane organizasyonu, hastanelerin 

tanımı ve özellikleri, tıp ve ebelik hizmetleri organizasyonu, özel ve kamu hastaneleri 

karşılaştırması, ebelik yönetiminde enformasyon sistemleri konularını içerir. 

 

401342103 Entegre Uygulama ( 0-8-8 ) 

Bu ders; normal gebeliklerde doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları, normal yenidoğan 

ve bakımı, riskli gebeliklerde doğum öncesi dönemde bakım uygulamaları, yüksek riskli 

yenidoğan ve bakımı, normal doğum eyleminde bakım uygulamaları, normal doğum sonrası 

dönemde bakım uygulamaları, çocukluk döneminde büyüme gelişme, çocuklarda büyüme 

gelişme bozuklukları, riskli doğum eyleminde bakım uygulamaları, çocukluk döneminde 

genetik hastalıklar, riskli doğum sonrası dönemde bakım uygulamaları, çocukluk döneminde 

beslenme ve beslenme bozuklukları, jinekolojik hastalıklarda bakım konularını içerir. 

 

401342104 Halk Sağlığı ( 4-0-8 ) 

Bu ders; halk sağlığında temel kavramlar ve tanımlar, temel sağlık hizmetleri, Türkiye’de 

sağlık örgütlenmesi, sağlık eğitimi, ev ziyaretleri ve evde bakım hizmetleri, erken tanı 

hizmetleri, genetik danışmanlık, ana çocuk sağlığı hizmetleri, adölesan sağlığı, yaşlı sağlığı, 

toplum ruh sağlığı, çevre sağlığı, sigara ve sağlık, Türkiye’de sağlıkla ilgili sosyal hizmetler 

konularını içerir. 

 

401342201 Aile Danışmanlığı ( 2-0-4 ) 

Bu ders; aile sağlığına genel bir bakış, yardım edenlere yardım, aile ve çift danışmanlığı 

teknikleri, çocuklarda davranış sorunları ve aile danışmanlığı, krize müdahale, aile ve çocuk 

hukuku, bireyi tanıma teknikleri, yas danışmanlığı, etkili anne baba eğitimi, aile danışmanlık 

kuramları konularını içerir 

 

401342202 Büyüme ve Gelişme ( 2-0-4 ) 

Bu ders; dersin tanıtımı ve büyüme gelişmeye giriş, büyüme gelişme ile ilgili kavramlar, 

büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçütler, büyüme ve gelişmeyi 

etkileyen faktörler, gelişim kuramları, çocuğun gelişim dönemleri, büyüme ve gelişmenin 

izlenmesi, fiziksel gelişim, 0-1 yaş dönemi, 1-3 yaş dönemi, 3-6 yaş dönemi, 6-12 yaş  

dönemi, adölesan dönem, oyunun çocuk gelişiminde önemi, medya ve reklamların çocuk 

gelişiminde önemi konularını içerir. 

 

401342203 Gebelikte İmmünizasyon ( 2-0-4 ) 

Bu ders; aşılamada genel kurallar, gebelikte immün sistem, hangi durumlarda aşı yapılır? 

gebelikde aşılamanın kontrendikasyonları, aşı tipleri ve gebelerde kullanımı, toxoid ve 

rekombinant aşılar, pasif immünizasyon, immünoglobilinler, canlı ve ölü aşılar konularını 

içerir. 

401342204 Transkültürel Ebelik ( 2-0-4 ) 

Bu ders; kültür kavramı ve kuramları, bakım vermede kültürün önemini, kültürel değerlerin 

etkisini kavrayabilme, gelenek ve görenekler, kültürel yapılar tutumlar, önyargılar ve 

ayrımcılıklar, insan ve kültürel yapı, kültürel farklılıklar ve benzerlikler, kültürlerarası 

bakımda modellerin kullanımı ve kültürü temel alan sağlık bakım modelleri, kültürlerarası 

ebelik bakımına yönelik vaka tartışmaları, gözlemlerin aktarılması, grup çalışması, cinsiyet, 

etnik ve nesil farklılıkları konularını içerir. 

Evrakın elektronik imzalı suretine https://e-belge.ahievran.edu.tr adresinden ca8512f5-5fd0-4c62-bfb0-7f0893233398 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


