


Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu olarak 
02 Kasım 1996 tarihinde kurulmuş

1997- 1998 eğitim-öğretim yılından itibaren 
Hemşirelik ve Ebelik bölümleri ile eğitim-

öğretim faaliyetlerine başlamış

06 Temmuz 2018 tarih ve 30470 Sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 2018/12001 sayılı kararı ile 

ve Sağlık Bilimleri Fakültesine 
dönüştürülmüştür.





DEKAN : Prof.Dr. DENİZ TUNCEL

DEKAN YRD. : Doç. Dr. SELMA ATEŞ

BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Ebelik Bölüm Başk . :Dr. Öğr. Üyesi Eylem TOKER

Ebelik Bölüm Başk .Yrd. :Dr. Öğr. Üyesi Aysel BÜLEZ



 1997- 1998 eğitim-öğretim yılında TC. Sağlık

Bakanlığı Kahramanmaraş Sağlık Meslek Lisesi

Binasında Ebelik bölümüne 29 öğrenci alınarak

eğitime başlanmıştır. İlk mezunlarını 2001 yılında

vermiştir.

 23 yıllık bir akademik geçmişe sahiptir.





 Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, 
Temel Sağlık Hizmetleri kapsamında sağlığın korunması ve 

geliştirilmesine yönelik doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası 
dönemde anne ve bebek bakımını sağlayan, bireylere Aile 

Planlaması hizmetleri konusunda danışmanlık yapan ve yöntemleri 
uygulayabilen, ulusal sağlık politikalarının oluşturulmasında aktif 
rol üstlenebilen, liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştirebilen, 

ekip çalışması ruhuna sahip, bireyin, ailenin ve toplumun 
değerlerine saygılı, eleştirel düşünebilen, araştırmacı, girişimci, 
uygulayıcı, eğitimci ve ülkenin gereksinimi karşılayabilen, sağlık 
ekibinin bir üyesi olarak yasal ve etik sorumlulukların bilincinde 

olan profesyonel ebeler yetiştirmektir.



 Ulusal ve uluslar arası normlara uygun, bilimsel 

bilgiye sahip, ekip çalışmasına inanan, anne-

çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde 

rol alabilecek, çağdaş yöntemlerle eğitilmiş 

ebeler yetiştiren öncü bir eğitim kurumu 

olabilmektir.



 Ebeliğin temel kuram, kavram, yöntem ve ilkelerini benimseyebilme

 İntrauterin dönemden başlayarak, anne ve yenidoğanın fiziksel, 
psikolojik ve sosyal sağlığını koruma, sürdürme ve geliştirebilme

 Gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın ve 
ailesini yaşadığı toplum içinde bütüncül bir anlayışla ele alabilme

 Anne ve ailenin kendi sağlık bakım sorumluluğunu üstlenmesini 
sağlayabilme

 Sağlığın yeniden kazandırılması ve sürdürülmesi için bakım, eğitim ve 
danışmanlık tekniklerini kullanabilme

 Doğru iletişim becerilerine sahip, mesleki rol ve sorumluluklarının 
bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve 
değerlendirilmesinde yönetim becerilerini kullanabilme

 Diğer disiplinlerle işbirliği yapabilme



2011 Yılında Sağlık Meslek Lisesi binasının Sağlık

Müdürlüğü’ne devredilmesiyle şehir merkezinde yer alan

Bahçelievler yerleşkesine taşınmıştır.

Bu yerleşkedeki C Blokta ise Fakültemiz hizmet vermektedir.



İdari bina alanı: 5.280 m² 

Eğitim alanı (derslik/laboratuvar): 5.385 m²  

Yemekhane/kafeterya: 824 m² 

Spor alanları: 1250 m²  

TOPLAM: 15.170 m² 



Ebelik Bölümü bünyesinde tek bir
anabilim dalı mevcuttur.
-Ebelik  ABD



Ebelik Bölümü Öğretim Elemanları

Kadrosu Bulunduğu 

Bölüm

Mezuniyet Alanı

Ünvanı-Adı-Soyadı Lisans Yüksek Lisans Doktora

Ebelik  Bölümü 
Dr. Öğr. Üyesi Eylem 

TOKER
Ebelik Ebelik

Doğum ve Kadın Hast. 

Hemşireliği

Ebelik  Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Aysel 

BÜLEZ 
Ebelik Halk Sağlığı Ebelik

Ebelik  Bölümü
Ögr. Gör. Tansel 

BEKİROĞLU ERGÜN
Hemşirelik

İç Hastalıkları 

Hemşireliği

İç Hastalıkları 

Hemşirelik (Devam 

ediyor)

Ebelik  Bölümü
Ögr. Gör. Dr. Deniz 

BATMAN
Ebelik Ebelik Ebelik 

Ebelik  Bölümü
Araşt. Gör. Hatice GÜL 

ÖZTAŞ
Ebelik Halk Sağlığı Ebelik(Devam ediyor) 

Ebelik  Bölümü- 35. 

Madde Kapsamında
Araşt. Gör. Emine DEMİR Ebelik Ebelik Ebelik(Devam ediyor

Ebelik  Bölümü- 35. 

Madde Kapsamında

Araşt. Gör. Çiğdem 

KARAKAYALI
Ebelik Ebelik Ebelik(Devam ediyor

1416 Sayılı Kanun 

Kapsamında Yurtdışında
Araşt. Gör. Sema PINAR Ebelik Ebelik

Ebelik(Devam ediyor 

York Ünv. Londra)



No Adı Soyadı Kadrosu Görevi

1 Hüseyin MUSAOĞLU Yüksekokul Sekreteri İdari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde 

çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek

2 Dursun BOZOĞLU Bilgisayar İşletmeni Tahakkuk, Satınalma, Taşınır Kayıt İşlemleri, 

Kesenekler

3 Hatice DOKUR Bilgisayar İşletmeni Bölüm Sekreteri ve Tahakkuk

4 Serpil KAYIRAN Bilgisayar İşletmeni Birim Öğrenci işleri ve Yazışmaları

5 Mustafa ENGİZEK Hizmetli Birim Öğrenci işleri ve Yazışmaları

6 Songül ŞİŞMAN Hizmetli Özel kalem, Evrak Çoğaltma ve Dağıtma









 (5) Pratik ve klinik eğitim uygun gözetim ve denetim altında verilmelidir. Bu eğitimde bir öğrencinin;

 a) En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapması,

 b) En az 40 gebe kadının gebelik takibini ve bakımını yapması,

 c) En az 40 doğumu kendisinin yapması (Doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa, bu sayı 

öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile 30'a indirilebilir.),

 ç) Makat doğuma aktif olarak katılması (Makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yapılarak çalışılmalıdır.),

 d) Epizyotomi uygulaması ve dikiş ile başlaması (Bu, teorik bilgi verme ve klinik pratiği içerir. Dikiş pratiği, epizyotomi sonrası 

veya basit perianal yırtılmalara dikiş atılmasını içerir. Gerekirse bu durum simülasyon şeklinde yapılabilir.),

 e) Gebelik, doğum ya da doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadını izlemesi ve bakım yapması,

 f) En az 100 lohusayı ve sağlıklı yeni doğan bebeği izlemesi ve bakımını yapması (muayene dahil),

 g) Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere; yeni doğan 

bebek gözlemini ve bakımını yapması,

 h) Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımını yapması,

 ı) Tıbbi ve cerrahi bakımın içinde yer alması (Bu, teorik eğitim ve klinik uygulamayı içermelidir.),

 gerekmektedir.



TÜM YÖNETMELİK VE YÖNERGELER DÜZENLENMİŞTİR

EBELİK BÖLÜMÜNDE YENİ MÜFREDAT VE İNTÖRN UYGULAMASINA 
GEÇİLMİŞTİR.

EBELİK ANABİLİMDALINDA YL PROGRAMI AÇILMIŞTIR.



SBF EĞİTİM-ÖĞRETİM
Mezuniyet Sonrası - (Yüksek Lisans Eğitimi)

Ebelik ABD YL



YÖNETMELİKLER

KSÜ Eğitim - Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim 

Kurumları Öğrenci 

Disiplin Yönetmeliği

YÖNERGELER

▪ KSÜ SBF EBELİK BÖLÜMÜ 

UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

(Yeni)

▪ KSÜ SBF EBELİK BÖLÜMÜ 

İNTÖRN LÜK UYGULAMA 

YÖNERGESİ (Yeni)



















1-YÖK’ün Mezuniyet Öncesi Ebelik Ulusal -Çekirdek

Eğitim Programı (EUÇEP)-Çalışma Grubu Üyeliği

2-Sağlık Bakanlığı Projesi ‘Ebeler İçin Güncel

Yaklaşımlarla Doğuma Bakış Eğitimi’ Kahramanmaraş

ve Hatay İli

3-Ebelik AÇS ve AP dersi uygulaması kapsamında İl

Sağlık Müdürlüğüne bağlı ASM’ ler de halka yönelik

sağlık eğitimi yapılmaktadır.





Başvuru Şartları

 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 
okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri başvurabilirler.

 Öğrenim hareketliliği için kontenjanlar 
Erasmus Ofisi’nden öğrenilebilir.

 Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim 
kademesinde öğrenim ve staj 
hareketliliğinden toplam 12 aya kadar 
hibeli/hibesiz yararlanabilir.



 Başvurular ücretsizdir.
 Başvuru için öğrencilerin en son genel not 

ortalamalarının önlisans ve lisans öğrencileri 
için en az 2.20/4.00 veya 58/100, 

 yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 
veya 65/100 olması gerekir.

 Erasmus Öğrenim Hareketliliğinde başvuruları 
değerlendirmede kullanılacak değerlendirme 
ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
◦ Akademik Başarı Düzeyi : %50
◦ Dil Seviyesi : %50





 Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan 
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim 
Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji 
enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve 
doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim 
kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim 
programıdır. 

 Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin 
bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir 
yükseköğretim kurumunda eğitim öğretim faaliyetine 
devam etmelerini amaçlamaktadır. 

 Öğrenciler açısından yeni bir kültürün kazanılması, bilgi ve 
becerilerin artırılması ve sosyalleşmenin gerçekleşmesine 
katkı sağlamaktadır.



 -Önlisans ve Lisans öğrencilerin not 
ortalamasının 2,00/4,00 olması 
gerekmektedir.





 Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim 
veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında 
eğitim veren yükseköğretim kurumları 
arasında öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimini mümkün kılan bir programdır.



 Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmak 
için temel koşullar birkaç başlık altında 
toplanabilir:

 - Öğrencinin, örgün eğitim verilen 
yükseköğretim programlarında kayıtlı ön 
lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora 
öğrencisi olması,
- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel 
akademik not ortalamasının 4 (dört) 
üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması,



 Öğrenciler; Mevlana Değişim Programından 
en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. 
Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak 
değişiklik gösterebilirse de toplam değişim 
süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz.












