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Ebelik, çağlar boyunca toplumlar içinde saygın bir yer edinmiş, içinde bilim 
ve sanatı da barındıran profesyonel bir meslektir. Dünyada nüfus ve 
doğurganlık hizmetlerinin kalitesinin artması için nitelikli ebelik bölümü 
mezunlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda bölümümüz 
bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, anne-çocuk sağlığını koruma, 
geliştirme ve sürdürmede yetkin, araştırmacı, sağlık sektörünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hizmet veren,  ulusal ve uluslararası 
alanda tercih edilen mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ebelik 
Bölümünü başarı ile tamamlayan öğrencilerimize “Ebe” ünvanı verilmektedir. 
Sizleri de insanlığın var oluşundan bu yana bilinen ve her zaman kritik 
önem taşıyacak olan bir mesleğin mensubu olabilmek için nitelikli eğitim 
almaya bekliyoruz.

Bölüm Tanıtımı
Ebelik lisans programının amacı, ebelik mesleğinin her 
alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla 
donanmış, kanıta dayalı bakım veren, bilimsel araştırmalar 
yaparak ebelik mesleğinin gelişimine katkıda bulunabilen, 
eleştirel düşünebilen, problem çözme yeteneği gelişmiş, 
etik değerleri benimsemiş, insan hak ve özgürlüklerine 
saygılı ve yaşam boyu öğrenmenin önemini ilke edinmiş 
profesyonel ebeler yetiştirmektir.  Ebelik Bölümü, mesleki 
teori ve uygulama ağırlıklı bir bölümdür. Müfredatımız 
Avrupa Birliği ile uyumlu, ebelik mezuniyet kriterlerini 
karşılayabilecek şekilde oluşturulmuştur. Öğrencilerimize, 
aldıkları teorik eğitimi pratik alanda uygulamaya 
dönüştürmeleri için fakültemiz teknik laboratuvarlarında, 
ilgili hastane ve sağlık kuruluşlarda uygulama ve staj 
yapma imkanı sağlanmaktadır. Bununla birlikte lisans 
eğitimi boyunca sunulacak çeşitli seçmeli derslerle 
interdisipliner bir eğitim verilmektedir. 

Bölümümüz öğrencilerin görüş ve fikirlerini önemseyen, öğrenci 
merkezli bir bölüm olup öğrencilerine danışmanlık hizmetleri 
sunan bir eğitim ortamı sunmaktadır. Alanında profesyonel, 
deneyimli ve dinamik bir ekipten oluşan akademik kadromuz 
profesyonel ebeler yetiştirmek için özveri ile çalışmaktadırlar. 
Ebelik lisans programından mezun olabilmek için öğrencinin 
ebelik müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli tüm derslerini 
başarmış olması, genel not ortalamasının en az 2.00 ve toplam 
240 AKTS yükünü tamamlamış olması ve uluslararası standartta 
kabul edilen, YÖK’ün Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda 
belirttiği kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir. Lisans eğitim 
ve öğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara “Ebe” unvanı 
verilerek mezun olmaktadır. Ayrıca; Erasmus, Mevlana ve 
Farabi öğrenci değişim programları da üniversitemiz 
bünyesinde mevcuttur.
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

ebelik.tarsus.edu.tr

Mezunlarımız
Ebelik mesleği, istihdam olanağı açısından lider meslekler arasında olup, çağımızın popüler ve en çok tercih edilen 
mesleklerinden biridir. Ebelik Bölümü mezunlarımız; kamu, üniversite ve özel hastanelerde, doğumhanede, 
kadın-doğum servislerinde, yüksek riskli gebelik servislerinde, yenidoğan ünitelerinde, toplum sağlığı merkezleri, 
aile sağlığı merkezlerinin ilgili birimlerinde, sağlık evlerinde ve halk sağlığı alanında çalışabilmektedir. Ayrıca, serbest 
ebe şeklinde çalışabilirler, gebe takibi yapabilir, doğuma hazırlık aşamasında aktif rol alabilir ve doğum yaptırabilirler. 
Yine mezuniyet sonrası lisansüstü eğitim için gerekli kriterleri yerine getirdikten sonra yüksek lisans ve doktora 
düzeyinde eğitim yaparak akademik olarak ilerleyebilmektedirler.


