
EBELİK YÜKSEK LİSANS/DOKTORA PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

Program Profili: 

Ebelik lisansüstü  eğitimi ; Ulusal ve uluslararası alanda anne ve yeni doğan sağlığını koruma  

ve geliştirmede son derece önemli sağlık profesyonelleri olarak gösterilen ebelerin, belirli bilgi 

ve beceri birikimini elde edebilmesi için, ülkenin gereksinimleri doğrultusunda, ebelik 

alanındaki  bilinçli insan gücü arttırmayı hedefleyen, etik ilkeler rehberliğinde, anne ve yeni 

doğan sağlığını koruma ve geliştirmede bütüncül yaklaşım ile derinlemesine bilgi ve yeterliliği 

kazandıran, gerekli olan  deneyim ile uzmanlaşmış, multidisipliner yaklaşımı önemseyen, bilim 

insanı ve alanında kanıt temelli uygulamaları benimseyen bir araştırmacı olarak, Türkiye’deki 

ebelik mesleğinin profesyonelleşme sürecine katkıda bulunmak üzere lisansüstü eğitim alacak 

ebeler yetiştirmek için  oluşturulmuştur. 

Öğrenci kabul koşulları: 

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine uygun olmak. 

 Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Ebelik, Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak (Ebelik lisans mezunu 

dışındakilere Enstitü tarafından Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır). 

Doktora Eğitimi İçin:  

Ebelik, Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans mezunu olup, Ebelik Tezli Yüksek Lisans, 

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans veya Sağlıkla ilgili diğer alanlarda yüksek lisans mezunu 

olmak.  

(Lisans veya Yüksek Lisansını Ebelik programları dışındaki programlardan tamamlayanlara 

Enstitü tarafından Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).  

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

- Tezli Yüksek Lisans başvuruları için; son 5 yıl içerisinde alınmış başvurduğu programın puan 

türünden en az 55 ALES puanına sahip olma şartı aranmaktadır. Yabancı uyruklu adaylar için 

ALES puan şartı aranmamaktadır. Doktora programı başvuruları için; son 5 yıl içerisinde 

alınmış başvurduğu programın puan türünden en az 65 ALES puanına sahip olmak şartı 

aranmaktadır.  

-Tezli Yüksek Lisans başvuruları için yabancı dil puanı aranmamaktadır. Doktora programı 

başvuruları için son 5 yıl içerisinde alınmış en az 55 YDS veya YÖKDİL sınav puanına veya 

ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı aranmaktadır. Yabancı 

uyruklu adaylar için son 5 yıl içerisinde alınmış ana dili dışında en az 55 Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanına veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) 



sınav puanına veya ÖSYM tarafından kabul edilen muadili bir puana sahip olma şartı 

aranmaktadır.  

-Bilimsel değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak. 

Önceki öğrenmelerin tanımlanması: 

Formal ve informal eğitimler olarak 4 yıllık lisans ve/veya tezli yüksek lisans programını 

tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. 

Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Ebelik, Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak (Ebelik mezunları 

dışındakilere Enstitü tarafından Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır). 

Doktora Eğitimi İçin:  

Ebelik, Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu lisans mezunu olup, Ebelik Tezli Yüksek Lisans, 

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans veya Sağlıkla ilgili diğer alanlarda  yüksek lisans mezunu 

olmak.  

(Lisans veya Yüksek Lisansını ebelik programları dışında tamamlayanlara Enstitü tarafından 

Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır).  

Üst derece programlarına geçiş: 

Tezli yüksek lisans mezunlarına doktora eğitimi verilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirme: 

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize%30, ödev%20), yıl sonu değerlendirmelerinin 

(final%50) hesaplanarak, program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak, hazırlanacak 

yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması, doktora yeterlilik ve doktora 

tezinin akademik jüri tarafından başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

Mezuniyet koşulları: 

-Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak.  

- Yüksek lisans eğitimi için, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartı aranmaktadır. 

 - Doktora eğitimi için, doktora yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri tarafından başarılı 

bulunması şartı aranmaktadır. 

İstihdam olanakları: 

Tezli Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler yüksek lisans diplomasına 

sahip olarak “uzman ebe” unvanını kazanır. Doktora Programından mezun olan öğrenciler 

Dr.(PhD) unvanını kazanır.  Lisansüstü eğitimi tamamlayan öğrenciler kamu ve özel sağlık 

kurumlarının yanı sıra akademik kadrolarda da kariyer yapma olanağına sahip olmaktadırlar. 

 



 

MİDWİFERY BA/PHD PROGRAM COMPETENCIES 

Program Profile: 

The graduate education in midwifery aims to educate midwives that obtain certain knowledge 

and skills, increase the conscious human power in the field, have complementary approach in 

the protection and development of mother-and-infant health, care about the specialised and 

multidisciplinary approach with the necessary experience and in line with the ethical issues, 

adopt deep knowledge and evidential practices in science and their own field, and also 

contribute to the professionalisation of midwifery, who are acknowledged as extremely 

important health professionals in the protection and development of mother-and-infant 

health in both national and international areas. 

Student admission requirements 

- To comply with the postgraduate regulations in the University of Health Sciences. 

For MA: 

Bachelor's degree in Midwifery, Nursing or Health Officership (All applicants except the 

Midwifery graduates are required to complete Scientific Preparatory Program). 

For PhD: 

Bachelor's degree in Midwifery, Nursing or Health Officership and a Master's degree in 

Midwifery or Nursing with a Master's Thesis or a Master's degree with a Master's Thesis in 

other health-related areas (All applicants except the Midwifery graduates are required to 

complete Scientific Preparatory Program). 

Admission and Registration Requirements: 

-For applicants to MA with thesis; it is required to have a score of at least 55 points in ALES 

exam, within the last 5 years of the score type for the program applied. ALES exam results are 

not required for foreign applicants. For applicants to doctoral program; it is required to have 

a score of at least 55 in ALES exam, within the last 5 years of the score type for the program 

applied,  



-Foreign language score is not required for applicants to MA with thesis. For doctoral program 

applicants, it is required to have at least 55 YDS or YÖKDIL exam score, taken within the last 5 

years or an equivalent exam score accepted by ÖSYM. Foreign candidates are required, 

besides their native language, to score at least 55 points in foreign language proficiency exams 

(YDS) or in Foreign Language (YÖKDİL) exam, taken in the last 5 years or a sufficient score in 

an equivalent exam accepted by ÖSYM. 

- To be successful in the scientific evaluation and the interview. 

Recognition of Prior Learning:  

As formal and informal education, it is required to complete 4 year undergraduate and/or 

graduate degree programs. 

For MA Program: 

Being a graduate of Midwifery, Nursing or Health Officership Programs (All applicants except 

the Midwifery graduates are required to complete Scientific Preparatory Program).  

For PhD Program:  

Being a graduate of Midwifery, Nursing or Health Officership Programs and having done a 

Master’s (with thesis) in Midwifery, Nursing or any other program in the field of health care 

(All applicants except the Midwifery graduates are required to complete Scientific Preparatory 

Program). 

Transition to higher degrees: 

Holders of Master's degree (with thesis) are eligible to apply for Doctoral studies.  

 

Assessment and Evaluation 

- Successful completion of the courses taken during the program (30% of the midterm exams 

and 20% of the homework), and the final grades (50% of the final exams)) 

- Successful completion of the master’s thesis 

- Successful completion of comprehensive exam and doctoral thesis and approval of the 

academic jury 



 

Requirement of Graduation 

- Successful completion of the courses taken during the program 

- For MA, successful completion of the master’s thesis and approval of the academic jury 

- For PhD, successful completion of comprehensive exam and thesis and approval of the 

academic jury  

 

Employment Opportunities 

Students who successfully complete the Master’s with Thesis will claim the title of “Expert 

Midwife”. Students who graduate from the Doctorate Program will claim the title of PhD. 

Students who complete post-graduate studies can pursue a career in public and private health 

institutions as well as academic positions. 


