
Mardin Artuklu Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü, Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet BÜTÜN hocamızın
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci
Gazetemiz akademik editörü
olarak; gazetenin kuruluşu,
gazetenin kuruluş amacı ve
bununla hedeflenenler hakkında
kaleme aldığı ’’Editörden’’ yazısı
SAYFA 3’te.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Öğrencisi Suat KIRKLER’in üniversite yaşamı
boyunca üstlendiği görevleri anlattığı ve kısaca
kendinden bahsettiği yazısı SAYFA 3’te.

Sağlık ve Spor Topluluğu tanıtım yazısı ve
etkinliklerden çeşitli fotoğraflar SAYFA 14’te.

Mardin Artuklu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Öğrenci Gazetesi hakkındaki
detaylar SAYFA 6’da.

Mardin Artuklu Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Ebelik Bölümü Öğrencisi
Seren CEYHAN’ın Ebelik
bölümünü seçme serüveni
ve fotoğraf sanatı yolculuğu
üzerine yazdığı ‘’Hayat
Ellerimizde Başlar’’ yazısı
SAYFA 9’da.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

27 EYLÜL 2021 YIL: 2021    SAYI: 1EYLÜL SAYISI

Beslenme ve Diyetetik
Topluluğu tanıtım yazısı ve
etkinliklerden çeşitli fotoğraflar
SAYFA 16’da.

Genç Tema Topluluğu tanıtım
yazısı ve etkinliklerden çeşitli
fotoğraflar SAYFA 15’te.

Mardin Artuklu Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi
Tuğba KAYA’nın karakalem
çalışmalarının devamı SAYFA
12’de.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi
Bergül BARIŞ’ın ‘’Türkiye’de Beslenme
Yetersizliği’’ başlıklı yazısı SAYFA 13’te.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve
Diyetetik Bölümü Öğrencisi Dilara
KAMIŞLI’nın ‘’Diyet Efsaneleri’’
başlıklı yazısı SAYFA 10-11’de.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Ebelik Bölümü Öğrencisi Fatma
FISTIKÇI’nın ‘’İçimizdeki Mucize’’ başlıklı yazısı
SAYFA 12’de.

Mardin Artuklu Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanımız Prof. Dr. Serhat
HARMAN hocamızın Gazetemiz
ilk sayısı için yazdığı mesajı
SAYFA 2’de.

Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörümüz, Prof. Dr. İbrahim
ÖZCOŞAR Hocamızın Gazetemiz
ilk sayısı için yazdığı mesajı
SAYFA 2’de.

Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Hemşirelik,
Ebelik, Beslenme ve Diyetetik bölümleri
hakkındaki yazı SAYFA 4-5’te.

2020 – 2021 Mezuniyet
Töreni SAYFA 7-8’de.

Fotoğraflarla Üniversitemizden Çeşitli Etkinlikler 
SAYFA 17,18 ve 19’da.
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. İBRAHİM ÖZCOŞAR HOCAMIZIN MESAJI

Genç Arkadaşlarım, Sevgili Öğrencilerim;

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
bünyesinde kurduğumuz SBF Öğrenci Gazetesinin ilk sayısını

eğitim-öğretim yılının ilk gününde siz değerli okurları ile

buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz.
SBF Öğrenci Gazetesinin en önemli amacı Sağlık Bilimleri

Fakültesi bünyesindeki öğrencilerimize farklı konulardaki
yeteneklerini sergileyebilecekleri bir alan yaratmaktır.

Öğrencilerimizin, sağlık bilimlerinin yanında edebiyat, tarih,

turizm, resim, fotoğrafçılık ve sosyal yaşama dair tecrübelerini
ve fikirlerini aktarabilecekleri bir alan sağlanmış oldu. SBF

Öğrenci Gazetesi, öğrencilerimizin sadece kendi alanlarında
sınırlı kalmayıp çok boyutlu düşünebilmeyi sağlarken,

üniversitemizin “Ahlak, Bilgi, Üretim’’ misyonunu da

yansıtmaktadır. Öğrencilerimize kendi duygu ve düşüncelerini
kolaylıkla ifade edebilecekleri bir imkan sağlamaktadır.

Öğrencilerimize çok farklı alanlarda katkı sunacağına inandığım bu gazetenin kuruluşunda emeği geçen başta Dekan hocamız Prof. Dr. Serhat

HARMAN olmak üzere, öğretim üyelerinden ve öğrencilerimizden oluşan editör kuruluna ve gazeteye içerik göndererek katkı sunan bütün
öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

Öğrencilerimizi merkeze alan, onların araştırma yönünü geliştiren, özgün ve eleştirel bir bakış açısı kazanmalarına imkan sağlayan SBF Öğrenci

Gazetesi’nin öğrencilerimize, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

DEKANIMIZ PROF. DR. SERHAT HARMAN HOCAMIZIN MESAJI

Prof. Dr. Serhat HARMAN

Değerli Öğrenciler ve SBF Öğrenci Gazetesi okurları,

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurduğumuz “SBF
Öğrenci Gazetesi’nin ilk sayısını siz değerli okurları ile

buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’de örneği az

bulunan öğrenci gazetesini kurmak, Fakültemizdeki
öğrencilerimize çok faklı alanlarda katkı sunacaktır. Fakültemiz

bünyesindeki öğrencilerimiz özellikle edebi yönlerini
sergileyebilecekleri, şiir, anı, makale, gezi yazısı, meslek

yazıları, tarih yazıları, röportaj yazıları, karikatür ve hatta kara

kalem çalışmaları yapabilecekleri, oldukça geniş bir içeriği
kapsayan gazetemize ilgili çalışmalarını göndererek farklı

kabiliyetlerini sergileyebilecekleri bir alan fırsatı sağlamaktadır.
Öğrencilerimize akademik bilgi ve tecrübeyi aktarmanın yanı

sıra, edebiyat, tarih, turizm, resim ve sosyal yaşama dair farklı

alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.

SBF Öğrenci Gazetesinin ilk sayısını yeni eğitim-öğretim yılın ilk gününde yayımlamanın heyecanını öğrencilerimiz ile paylaşıyoruz. SBF öğrenci

gazetesi fakültemize yeni bir soluk getirmiştir. SBF Öğrenci Gazetemizin öğrencilerimize, Fakültemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR



3

Suat KIRKLER
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

Öğrencisi

Merhaba Değerli Hocalarım ve Sevgili Arkadaşlarım;

Ben Mardin Artuklu Üniversitesi öğrenci rektör danışmanı Suat Kırkler. 3 yıl önce Mardin'de beslenme ve diyetetik
bölümünü kazandım. Öğrenci rektör danışmanı olana kadar geçen süreyi sizlere anlatmak isterim. İlk geldiğim

zaman üniversiteye alışma dönemi başladı. Çeşitli görevlerde ve etkinliklerde bulunmaya çalıştım. Böylece ilk adım

dediğim yer olan kendi sınıfımda temsilci olarak seçildim. Hocalarım ve arkadaşlarım arasında her türlü bağlantıyı
kurmaya çalıştım. Hemen hemen kendi fakültemde tüm hocalarım ve arkadaşlarım tarafından tanınmaya başlandım.

Aktiviteler, sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok kapsamlı görev üstlendim. 2. Yılımda 2. Adım dediğim yere geldim
ve içinde aktif olarak görev yaptığım Sağlık ve Spor Topluluğu’nun başkanı oldum. Bu da bana daha fazla iş yükünün

ve daha fazla sorumluluğun düşeceğini gösteriyordu. Bu görevde bulunarak 2. Adımımı da gerçekleştirmiş oldum.

Artık sadece kendi fakültem değil kampüste bulunan fakültelerde de tanınmaya başlandım. 3. Adım olarak rektör
danışmanı seçimi olacağını gördüm. Çok ilgi ve alaka ile bu durumu araştırmaya koyuldum. Seçim süresi boyunca

çok emek sarf ettim. Her fakülte ve yüksekokula gittim, öğrenci arkadaşlarımla görüşüp tanıştım. Seçimin sonucunda
en çok oyu alarak öğrenci rektör danışmanı seçildim.

ÖĞRENCİ EDİTÖR YAZISI

Üniversite hayatım boyunca kendimi gelebileceğim en iyi noktaya getirebilmek için çabalamaya başlamıştım. Adım

adım gelebileceğim en iyi yere gelmeye çalışıyordum. Evet ben öğrenci rektör danışmanı Suat Kırkler.

Benim görevim öğrenci arkadaşlarım ile rektör hocamız arasında köprü görevi kurmaktır. Hayatımızda hep istediğimiz yerde olalım ve her zaman

istediğimiz yer için çabalayalım. Kendimiz kendimizin en büyük destekçisi olalım. Ben Suat Kırkler. Sizden biri sizlerin yakın arkadaşı.

Değerli SBF Öğrenci Gazetesi okurları,

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde
kurduğumuz “SBF Öğrenci Gazetesi’nin ilk sayısını siz değerli okurları

ile buluşturmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Sağlık Bilimleri

Fakültesi bünyesinde, öğrencilerimizin özellikle edebi yönünü ortaya
çıkarmak, farklı becerilerini sergileyebilecekleri duygu, düşünce ve

anılarını anlatabileceği SBF Öğrenci Gazetesi 16.04.2021 tarihinde
Rektörlük oluru ile kurulmuştur. Bu gazeteyi kurmamızdaki amaç,

öğrencilerimizin yoğun akademik eğitimlerinin yanında onların sosyal

yönlerini ortaya çıkartmak, farklı becerilerini sergileyebilecekleri bir
alan oluşturup, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bunun

yanında, Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olacak her bir
öğrencimiz sadece akademik olarak değil, aynı zamanda sosyal

yönlerini keşfedebilecekleri bir fırsat sağlayarak, edebiyat, tarih,

turizm, resim vb. alanlarda kendilerini geliştiren çok yönlü
profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Staj gerekliliği bulunan

Hemşirelik ve Ebelik bölümü öğrencilerimiz, staj yaptıkları sırada
karşılaştıkları olumlu ve olumsuz tecrübeleri yine bu gazete vesilesi ile

geniş kitlelere aktarma fırsatı bulabileceklerdir.

EDİTÖRDEN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN

Türkiye’de örneği çok az rastlanan öğrenci gazetesini, öğrencilerimize kendilerini ifade edebilecekleri ve dolayısıyla kendilerini çok yönlü

geliştirebilecekleri bir araç olacağı düşüncesiyle kurduk. 3 aylık periyotlarla yayımlamayı planladığımız SBF Öğrenci Gazetemizin öğrencilerimize,
Fakültemize ve Üniversitemize faydalı olmasını diliyorum.
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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Misyon

Birey, aile ve toplumun sağlığını 
koruma, geliştirme ve sürdürmede 

bilimsel ve teknolojiye dayalı 

yaklaşım ve yöntemleri kullanarak; 
bakım, eğitim, araştırma, yönetim 

ve liderlik rollerine sahip sağlık 
profesyonelleri yetiştiren bir eğitim 

kurumu olmaktır.

Vizyon

Yaşam boyu öğrenmeyi ilke 
edinmiş, yürütülen eğitim-öğretim 

programlarıyla ve bilimsel 

araştırmalarla alanında lider olma 
potansiyeline sahip, mesleki 

alanlarda öncülüğünü sürdüren, 
değişim ve gelişimlere açık sağlık 

profesyonelleri yetiştirmektir.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi 4 yıllık lisans eğitimi 
vermektedir.

Bölümlerimiz:

v Hemşirelik
v Ebelik

v Beslenme ve Diyetetik 
v Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

v Çocuk Gelişimi

v Sosyal Hizmet
v Odyoloji

v Sağlık Yönetimi 

Öğrenci kabulü yapılan bölümler 

Hemşirelik, Ebelik ve Beslenme ve 
Diyetetik’tir.

Yüksek Lisans Bölümlerimiz:

q Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
q Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

q Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 

(İkinci Öğretim)

Öğrencilerimizi fakültemiz vizyon ve misyonumuz doğrultusunda yetiştirmek için 

3 Profesör  
4 Doçent 

14 Doktor Öğretim Üyesi  

6 Öğretim görevlisi   
11 Araştırma görevlisi olmak üzere  toplam 38 öğretim üye ve elemanı bulunmaktadır.   

Öğrenci İstatistikleri:

Hemşirelik: 387
Ebelik: 325

Beslenme ve Diyetetik: 329

Toplam: 1041 Öğrenci

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 1
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Misyon

Ülkemiz ve bölgemiz için araştırmacı, ahlaki kurallara uyan, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, 
yeniliklere açık, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip eğitici ve uygulayıcı bilim insanı yetiştirmek için, 

dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen uluslararası alanda nitelikli, donanımlı ve 

profesyonel sağlık personeli yetiştirmektir.

Vizyon
Hemşirelik mesleğinde uluslararası hedefleri yakalamaya çalışan, eğitim ve araştırma temelinde ileri 

standartlara ulaşmak için gayretli, girişimci, saygın ve lider bir bölüm olabilmektir.

EBELİK BÖLÜMÜ

Ebe Kimdir?

Gebelikte, doğumda  ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal 
doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yenidoğanın bakımını yapmak ve aile planlaması 

danışmanlığı vermek üzere eğitim almış sağlık profesyoneli olarak tanımlanır. 

Görev ve Yetkileri

Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde  annenin düzenli izlenmesinden,
Anneye gerekli bakım ve eğitimin verilmesinden,

Normal doğumların yaptırılmasından,

Normalden sapma durumlarının teşhis edilip sevk edilmesinden,
Aile planlaması eğitimi ve uygulamasından,

Yenidoğanların büyüme ve gelişmelerinin izlenmesinden sorumludur.

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ

Beslenme; büyüme, gelişme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin 

bedence kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme ise bireye özgü olarak, bireyin yaşı, cinsi 
ve bedensel etkinlik düzeyi ve kişisel özelliklerine göre yeterli enerjiyi ve besin öğelerini 

almasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı birey, dolayısıyla sağlıklı toplum için en önemli 

koşuldur.  Toplum sağlığının korunması ve gelişmesi ancak iyi düzenlenmiş bir sağlık sistemi ve 
sağlık ekibi tarafından sağlanabilir. Diyetisyen de bu ekibin vazgeçilmez öğelerinden birisidir.

2018 yılında öğrenci alımına başlamıştır. Lisans düzeyinde bu eğitim 4 yıl sürmekte ve bölüm 

mezunlarına ‘Diyetisyen’ unvanı verilmektedir.  

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 1
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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ GAZETESİ HAKKINDA

Gazete Kuralları

Ø Bu gazete kapsamında SİYASİ içeriğe sahip hiçbir yazı, görsel

vb. YAYIMLANMAYACAKTIR.

Ø Gazeteye gönderilen bu tarz içerikler değerlendirilmeyecektir.

Ø Gazetemiz 3 aylık periyotlarla yayımlanmaktadır.

Ø Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde okuyan bütün öğrenciler, şu 
linkte detaylı bir şekilde verilen içerikleri 

“sbfogrencigazetesi@artuklu.edu.tr” e-mail adresine 
gönderebilirler.

Ø İçerik gönderen bütün öğrenciler adını, soyadını, bölümünü ve

sınıfını belirtmek zorundadır.

Ø Öğrenciler gönderdikleri içeriklere uygun olarak fotoğraf vb.

gönderebilirler.

Ø Yazıların içeriklerinde ilgili birimlerden izin alınması gerekiyorsa, bu

izinlerin mutlaka alınmış olması ve bir örneğinin gazetemize e-mail

üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Ø Bütün yazılar “Helvetica” stili, 12 punto ve 1.5 satır aralığı kurallarına

uygun olarak gönderilmelidir.

Editörler

Ø Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Bütün

Ø Dr.Öğr.Üyesi Hülya Keskin
Ø Arş.Gör. Mehmet Özyurt

Akademik Editörler

Öğrenci Editörler

Ø Ayşegül Sağlam (Hemşirelik Bölümü)

Ø Kübra Yeşim Yaman (Ebelik Bölümü)
Ø Suat Kırkler (Beslenme ve Diyetetik Bölümü)

Gazete İçeriği

Aşağıda detayları verilen her türlü içerik gönderilebilir.

Ø Röportajlar: Her türlü röportaj yapılabilir. Özellikle öğretim üyeleri
ve mezun öğrenciler ile eğitim ve çalışma hayatlarına ilişkin

röportajlar olabilir.

Ø Edebi metinler: Her türlü edebi metin...

Ø Anılar: Özellikle hastane anıları...

Ø Gezi yazıları: Bireysel veya toplu olarak yapılan geziler...

Ø Bilim Köşesi: Sağlık bilgileri – Mesleki yazılar...

Ø Topluluk faaliyetlerinin duyurulması: Fakültemiz öğrencilerinin

kurmuş oldukları toplulukların faaliyetleri bu kapsamda
değerlendirilebilir.

Ø Tarih yazıları

Ø Kitap önerisi

Ø Ayın sorusu

Ø Karikatür

Ø Şiir

Ø *Bu gazete kapsamında SİYASİ içeriğe sahip hiçbir yazı, görsel
vb. YAYIMLANMAYACAKTIR.

Gazete İletişim

Ø İçerik gönderme ve irtibat için: sbfogrencigazetesi@artuklu.edu.tr

Sosyal Medya Hesabı

Ø https://twitter.com/MauSbf
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Gönderilen İçeriklerin Değerlendirilme Süreci:

Bütün içerikler 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçecektir. İlk aşamada öğrencilerden oluşan 1 veya 2 editör içerikleri değerlendirip, uygun
olmayan yazılar elenecektir. Uygun olan içerikler akademik editörler tarafından tekrar değerlendirilip, uygun içerikler gazetede yayımlanacaktır.
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Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı mezunları için yemin töreni düzenlendi. 
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bu yıl 20. Dönem mezunlarını verdi.

Pandemi koşulları nedeniyle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet

edilerek gerçekleşen yemin törenine Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Serhat HARMAN, dönemin Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr.

Öğr. Üyesi Necmettin AKTEPE, Doç. Dr. Hıdır APAK, Ebelik Bölüm Başkanı Dr.

Öğr. Üyesi Yeşim YEŞİL, Öğretim Üye/Elemanları, öğrenciler ve çok sayıda
davetli katıldı.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Leyla BARAN tarafından sunulan

programa saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasıyla başlandı. Programda
desteklerinden ötürü Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci

Koordinatörlüğü, Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN’e, Mardin Artuklu

Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet BAYAR’a, SKS daire
başkanlığından Mehmet FİDAN ve diğer çalışanlara teşekkür edildi. Yemin

törenine katılan öğrencilerin heyecanları yüzlerinden okunuyordu.

Toplamda 145 öğrencinin mezun olduğu 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında törende konuşan Sağlık Bilimleri Fakülte Dekanı Prof. Dr. Serhat HARMAN,

dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin eğitimlerinde katkıları olan tüm öğretim üye/elemanlarına ve dört yıl boyunca zorlu şartlarda
öğrencilere desteklerini esirgemeyen ailelere teşekkür etti.

Ebelik Bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Birincisi Ebe

Naime KÖSE; Meslek elemanı olarak yetişmelerinde
emeği geçen tüm öğretim üye/elemanlarına ve her daim

kendilerini destekleyen ailelerine teşekkürlerini içeren

konuşmasını yaptı. Ebelik Bölümü’nde Naime KÖSE,
Saadet KARATOPRAK, Gülsüm TÜRKER ve Hemşirelik

Bölümü’nde Pelda BABAYİĞİT, Yıldıray AKALİN ve Fatma
DUVA dereceye girmişlerdir. Öğrencilere diploma ve

başarı belgelerinin verilmesinin yanı sıra Sağlık Bilimleri

Fakültesi tarafından çeşitli hediyeler ve plaket verilmiştir.
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Sağlık Bilimleri Fakültesi hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. HARMAN, Sağlık Bilimleri Fakültesinde sekiz bölümün olduğunu ve bu bölümlerden şu an

için üçünün aktif olduğunu belirtti. HARMAN; “Öğrencilerimizi öğretim üye/elemanlarımızla birlikte çağın gerekliliğine uygun olarak sağlık bilimleri
alanında yetiştirmeye çalıştık. Özellikle bu pandemi döneminde öğrencilerimizle bir ilki gerçekleştirdik. Uygulamalı derslerini Mardin’de bulunan çeşitli

sağlık kurumlarında yüz yüze aldılar. Öğrencilerimiz bu pandemi döneminde büyük efor harcayarak, başarı göstererek sağlık ordusuna dahil oldular. Bu

başarılarından dolayı onları bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmasında öğrencilere çeşitli önerilerde de bulunan Dekan HARMAN; “Bundan sonraki yaşantınızda çeşitli engellerle karşılaşabilirsiniz. Azimle,

başarıyla ve emek vererek bunların hepsinin üstesinden gelebileceğinize inancım tamdır. Bugün biz sizi uğurluyoruz ama unutmayın ki Mardin Artuklu
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kapıları her zaman sizlere açık olacaktır. Nerede olursanız olun hocalarınızın sizlere destek vermeye hazır

olduklarını kesinlikle unutmayınız” ifadelerini kullandı.

Yemin töreninin sonunda öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet andını okuyarak, müzik eşliğinde kep fırlatarak, renkli görüntüler oluşturdu.

8

2020-2021 MEZUNİYET TÖRENİ

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 1

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ



HAYAT ELLERİMİZDE BAŞLAR

Seren CEYHAN
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Seren Ceyhan. Diyarbakır/Ergani doğumluyum. 22 yaşındayım. Ebelik Bölümü 4.sınıf öğrencisiyim. Öncelikle

ebelik serüvenime kısaca değinmek isterim. Üniversite sınavına hazırlandığım dönemde fark ettiğim ve
hissettiğim her ne olursa olsun insanlarla ilgilenmek olduğunu anlamış ve bu alanda kazanabileceğim bölümleri

araştırmaya koyulmuştum. Ve sonra dilim de hep ben ebe olacağım ibaresi yer aldı. Nitekim bu maratonun

sonunda kendimi Mardin Artuklu Üniversitesi Ebelik Bölümü'nde buldum, burada olmaktan hep mutluluk duydum.
Üniversite hayatımın sonlarına doğru hayatıma dokunan kıymetli hocam Dr. Öğr. Üyesi Yeşim YEŞİL okuduğum

bölümle ilgili çok şey kazandırdı bana, farklı bir yönünü tanımama vesile oldu. Bölümü okurken her yeni bilgiyle
yükselen öz güvenim ve gelişen becerilerle geçti yıllarım. Yoluma kendime daha ne kazandırabilirim diyerek

devam ettim hep.

Fotoğraf serüvenime gelecek olursam; benim fotoğrafla tanışmam çocukluk yaşlarımda babamın fotoğraf

makinesini elime almam ve onun albümlerimi incelememle başladı. “Günleri, insanları değil, anları çekeriz. Tekrar
tekrar dönüp fotoğrafladığımız anılarımıza baktığımız da o kareye hapsolmuş anılarımız o andaki duygu

durumuna girmemize neden olur. Ve bu şekilde anılarımız hep diri kalır.” derdi babam. Ve bende bundan yola

çıkarak yaşadığım her anı çekip anılarımı diri tutacaktım.

Fotoğraf fikirleri, duyguları ve düşünceleri yansıtan bir araçtır. Bir fotoğraf karesine baktığımız zaman geçmişin en tutkulu anlarına götürüyor insanı.

Fotoğraflarım benim en değerlilerim. O anı donduruyor ve aradan zaman geçtiğinde o anki duyguları anımsatıyor bana. “Yaşam size verilmiş boş bir
film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurun.” der Üstad Ara GÜLER.

Mardin’deki fotoğraf sanatı yolculuğum 2018 yılında sosyal medya üzerinden tesadüfen karşılaştığım MFSD (Mardin Fotoğraf ve Sanat Derneği) ‘ye

kursiyer olarak başladım. Fotoğraf eğitmeni hocam Latif SAKIZ bana en güzel fotoğraf eğitimini sundu. Bu eğitimden sonra kendimi fotoğraf alanında
geliştirmeye başladım.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 5 Mayıs Ebeler Günü vesilesiyle düzenlenen “Sürdürülebilir Gelecek İçin;

Ebeler Her Yerde” sempozyumunda "Ebelere Odaklan” temalı fotoğraf yarışmasında fotoğrafım yüzlerce fotoğraf arasından seçilerek en son 16
fotoğrafa düşürülüp, 16 fotoğraf arasından finale kaldı. 5 Mayıs'ta görücüye çıkan ve tamamı ebe öğrenciler tarafından çekilen 16 kare arasındaki

rekabet Üsküdar Üniversitesi “Sürdürülebilir Gelecek İçin; Ebeler Her Yerde" sempozyumunda yapılan oylama “Hayat Ellerimizde Başlar" adlı

fotoğrafımın üçüncü seçilmesiyle sona erdi. Bu benim mesleğimle ilgili ilk çalışmam, fotoğraf alanında ilk yarışma deneyimim ve bu alanlarda ilk başarım
oldu.

Fotoğrafıma neden “Hayat Ellerimizde Başlar” ismini verdiğime gelince; Fotoğrafımı ve Ebelik mesleğini açıklayacak olursam;

Ebelik insanlığın varoluşunun mesleğidir. Tarihin ilk mesleğidir. İnsanlığın yaradılışı ile başlayan doğum eylemiyle birlikte ebelik mesleği de doğmuştur.

Doğumla başlayan bu serüven günümüzde artık birçok dalda hizmet sunmaktadır. O melekler dünyaya geldiklerinde; onlara dokunan ilk kişi, nabzının
attığını hisseden ilk kişi, yüzlerini ilk gören, onlara ilk gülümseyen ve onlara şefkat elini uzatan, tılsımlı ellere sahip iyilik meleğidir. Çocuktaki güvenli

alan ve güvenli bağlanma duygusu ile hayat yolculuğu başlıyor. Onun hayatına ilk dokunuş da ebenin o andaki dokunuşu oluyor. 2 cana hizmet

etmek, en mutlu günlerine şahit olurken hafızalarına kazınmak ve hayatlarının bir köşesinde bizleri saklayarak güzel hatırlanıp anılmak tüm ebelerimiz
için bir gururdur.

Katıldığım yarışma boyunca beni destekleyen; saygıdeğer ebelik bölümü hocalarım Dr.Öğr.Üyesi Yeşim Yeşil’e ve Arş.Gör. Nilay Filoğlu Ersü’ye,
fotoğraf sanatı alanında eğitim aldığım hocalarım Latif Sakız ve Mehmet Bilgici'ye ve bizlere fotoğraf için çalışma imkanları sunan Op. Dr. Emin

Ayağ’a teşekkür ediyorum.
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Merhaba ben Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Dilara KAMIŞLI. Sağlıklı beslenme

hakkında toplumda yanlış bilinen birçok konu var ki bunların başında kilo vermek için ne yapılmalı
sorusuna verilen yanlış cevaplar geliyor. Bu yazıda sizin için en çok duyulan diyet efsanelerinden

bahsedeceğim.

DİYET EFSANELERİ

1. Ekmek Yemek Kilo Aldırır.

10

2.Mucize yağ yakan besin

Limonlu su, sirkeli su, bitki çayları, haplar vs. mucize olduğuna inanılır. Uzun vadede alınan kiloların bir anda gitmesini isteriz. Aslında kulağa çok
cazip geliyor. "Kısa vadede kilo kaybı’’ ama bu mucize dediğiniz besin vücudumuza ne yapıyor? Uzun vadeli etkisi nedir? Kilo kaybı gerçekten

olacak mı? Yağdan mı gidecek? Bilmiyoruz. "Limonlu su, çay, hap vs. içiyorum oturduğum yerden yağ yakıyorum" efsanesini de duymuşsunuzdur.

Fakat bu doğru değildir. Şöyle düşünün herhangi bir çay, hap vs. ile bu iş hallolmuş olsaydı şu an dünyada ‘’obezite’’ denilen bir kavram kalmazdı.
Bunlar ancak sağlıklı beslenme düzenine ilave edilirse, metabolizmayı hızlandırdığı için diyette destekleyici olarak kullanılabilir.

Unutmayın! Hiçbir besin size tek başına kilo aldırmayacağı gibi, herhangi bir besinden de kilo verme anlamında medet ummak mantıklı değildir.
Lütfen bu tür ürünler ile sağlığınızla oynamayın.

Diyette ekmek yenilmez efsanesi, her zaman olan ve

çoğunlukla da uygulanan bir efsanedir. Ekmeği kestim, hiç
ekmek yemiyorum gibi söylemleri çevremizde oldukça sık

duyuyoruz. Aslında ekmek, en önemli karbonhidrat

kaynaklarından bir tanesidir ve diyetlerde tok kalmanıza
yardımcı olur. Önemli olan yediğiniz ekmek çeşidi, miktarı ve

yanında tükettiğiniz gıdalardır. Ekmeği tamamen hayatınızdan
çıkartmaktansa beyaz ekmek yerine tam buğday veya çavdar

ekmeği tercih etmeniz daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Lif açısından zengin olan tam tahıllı ekmekler aynı zamanda yağ yakmanıza destekleyici olacaktır.

3.Aç Kalarak Zayıflayacağını Zannetmek

Gün boyu hiçbir şey yemiyorum, çok az yiyorum, neden hala kilo veremiyorum? Diye
soruyorsunuz. Çünkü aç kalarak kilo kaybı sağlayacağınızı düşünüyorsunuz. Aslında öğün

atladığımızda; Açlık, metabolizmanın ve yağ yakımının yavaşlamasına neden olur. Bu şekilde kilo

vermeye çalıştığınızda ise hem kas kaybı gerçekleşir hem de verdiğiniz kiloyu hızla geri alırsınız.
Aslında öğün atladığınızda daha uzun süre açlık yaşıyorsunuz ve kan şekeriniz çok daha fazla

düşüyor ve bir sonraki öğünde daha fazla yemeğe eğilimli oluyorsunuz.

4.Sağlıklı Besinleri Sınırsız Tüketmek

Toplumda böyle bir algı var: ‘’Sağlıklı olan her şeyi sınırsız tüketebilirim.’’ Beslenmede hiçbir şey
sınırsız değildir ve vücuda aldığınız her besinin fazlası vücutta yağ olarak depolanır. Sağlıklı

beslenmede asıl önemli olan yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayabilmektir. Sağlıklı olan her
besini belirli miktarda tüketmektir.

5. Saat 20.00’ den Sonra Hiçbir Şey Yememeliyim

‘’Akşam 8`den sonra hiçbir şey yememeliyim.’’ Bu cümle “Gece yatmadan 2-3 saat önce son öğünümü tüketmeliyim” diye değiştirilirse anlamlı hale
gelecektir. Sonuçta nöbette olan bir sağlık çalışanı gece vardiyasında enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Belki de son öğününü 00.00’da yapacaktır.

Şunu unutmayın ki gece öğününüz ve atıştırdıklarınız size gün içinde tükettikleriniz kadar kilo aldıracaktır. Çünkü günün hangi saatinde

yediğinizden çok, tüm gün boyunca aldığınız toplam kalori miktarı önemlidir. Yediğiniz porsiyon miktarına dikkat ettiğiniz ve ölçülü tükettiğiniz
sürece, gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz.

İpucu: Geceleri uykudan uyandıran açlıklarınız veya tatlı isteğiniz oluyorsa, mutlaka bir endokrinoloji ve metabolizma uzmanına görünün. Gün
içinde yanlış besin tercihlerinizden dolayı bu şikayetleri yaşayabileceğiniz gibi insülin metabolizmasındaki bazı problemler de buna sebep olabilir.

6.Başkasının Diyet Listesini ve Tek Yönlü Popüler

Diyetler Uygulamak
Diyet kişiye özel olmalıdır. Cinsiyet, kilo, boy, yaş,

fiziksel aktivite düzeyi, hormonal problemler, yaşam

tarzı ve beslenme alışkanlıkları kişilerin
metabolizma hızları arasında farklılıklar oluşturur.

Örneğin erkeklerin vücut kas oranı kadınlara göre
daha fazla olduğu için daha hızlı çalışan bir

metabolizmaya sahiplerdir. Bu nedenle daha yüksek

enerjili diyet uygulamaları gerekir. Özellikle düşük
enerjili veya tek yönlü beslenmeye dayalı popüler

diyetler sağlık açısından risk oluşturur. Kilo vermek
istememizin en önemli nedeni sağlıklı olmak ve

yaşam kalitesini artırmak olmalı. Kilo kaybederken

sağlığımızı da kaybetmemek için popüler
diyetlerden uzak durmalıyız.

Dilara KAMIŞLI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi
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DİYET EFSANELERİ

7.Tek Tip Kısıtlayıcı Diyetlerle Kalıcı Kilo Vermek
Sizi sınırlayan, az tüketmenizi sağlayan diyet listesi uygulamak

belki ilk anda başarılı sonuçlar verebilir ve gerçekten de kilo

vermenizi sağlayabilir. Ancak unutmayınız ki kalıcı kilo vermek
böyle bir şey değil. Kalıcı kilo verebilmeniz için öncelikle sağlıklı

beslenme alışkanlığı kazanmanız gerekiyor. Beslenme alışkanlığı
uzun vadede daima fit ve sağlıklı kalmanızı sağlar. Katı diyet

uygulamaları gibi tek tip kısıtlayıcı diyetler kaslarınızın erimesine

neden olur. İlk etapta kalıcı kilo verdiğinizi düşünürsünüz ama kısa
süre sonra verdiğiniz tüm kiloları geri alırsınız.

Dilara KAMIŞLI
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi
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Önemli olan aslında sayılara takılmadan hayat boyu sürdürebilir beslenme düzeni oluşturabilmek. Kendinizi

yıpratmadan, yormadan, istekleriniz doğrultusunda ilerlemek. Aslında hepimiz ne yapmamız gerektiğini çok
iyi biliyoruz ama popüler kültürün dayattığı bedenlere ulaşma hevesimizden dolayı her zaman kürlerde, şok

diyetlerde arıyoruz kendimizi. Halbuki güzel, uygulanabilir sağlıklı yaşam biçimi elde etmeye çalışsak ne

güzel olur değil mi? Size en önemli tavsiyem gerçek diyetisyenlerden destek alıp size uygun hazırlanmış bir
yol haritası ile devam edebilmek. Sağlıkla kalın.
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İÇİMİZDEKİ MUCİZE

Fatma FISTIKÇI
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Evrendeki tüm bu eşsiz, harikulade düzenin aynı zamanda içimizdeki mucizenin simgesinin “sevgi“ olduğunu biliyor muydunuz? Sizlere çok basit veya

sıradanmış gibi gelebilir halbuki sıradanlıktan ve tesadüften öte bir durumdur. Her bireyin bildiği kiminin kullandığı kiminin ise farkına varmadığı bir
duygudur sevgi. Bizleri güzelleştiren, aynı zamanda tüm kötülükleri hayatımıza alan duygudur. Nasıl mı? Cevabı çok basit. Hayattaki olaylara, kişilere,

zorluklara, sevgiyle yaklaşıldığında iyilik, başarı, mutluluk doğarken; sevgi ile yaklaşılmadığında olumsuzluk, ümitsizlik doğar. Bu da hayatımıza her an

stres, huzursuzluk, endişe gibi frekansı düşük durumları getirir. Fakat bunların tümü bizim elimizdedir. Ya sevgiyi seçerek hayatta mutlu oluruz ya da
sevgi yerine kin, nefret, endişe gibi duyguları seçerek hayatta her anını kötü geçirip, yaşamından lezzet almayan, iyilikten, güzelden mahrum kalan, tüm

yaşamını dört duvarı kendine mesken eden, geleceğe bir vizyonu, katkısı olmayan bir bireyden ibaret oluruz.

Gençleşmek, güzelleşmek, kariyer sahibi olmak, zengin olmak gibi tüm dünyevi ve manevi güzelliklerin kilididir sevgi. Kendimizi, işimizi, çevremizi

sevmeye başladığımızda tüm bunların art arda geldiğini görebiliriz ve zamanla kendimizi evrendeki muhteşem döngü içerisinde buluruz. Bu da evrene
olan uyumumuzu gösterir.

Kısaca; sevgi dağıtın, karşılığında iyilik, mutluluk, hedeflerine ulaştığınız bir evren alın.

Evrenin tüm güzelliklerinin sizleri bulması dileğiyle.

KARAKALEM ÇALIŞMALARI

Tuğba KAYA
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi
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Birçoğumuz beslenmeye açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya

da canımızın çektiği şeyleri yemek olarak bakıyoruz. Oysaki beslenme;
sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun

gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarda ve uygun zamanlarda

almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Vücudun büyümesi,
yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her

birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına da
yeterli ve dengeli beslenme denir. Sağlığımızın korunması ve

hastalıklardan önlenmesinde yeterli ve dengeli beslenme önemli bir yer

edinir.

TÜRKİYE’DE BESLENME YETERSİZLİĞİ

Beslenme, günlük hayatın kaçınılmaz olarak tüm bireyleri içine alarak

süregelen bir öğesidir. Besin kaynakları ve besin öğeleri toplumlara göre
değişir. Bir besin öğesi bir toplumda fazlasıyla rağbet görürken, başka

topluluklarda gıda olarak görülmez. Bizim en önemli miraslarımızdan biri

olan Türk mutfağı oldukça zengin besin öğelerine sahiptir. Türkiye’de
temel besin ekmek ve tahıl ürünleridir. Günlük enerjinin ortalama %50’si

ekmek ve tahıl ürünlerinden sağlanmaktadır. Yıllar içerisinde besin
tüketim eğilimi incelendiğinde ekmek, süt-yoğurt, et, taze sebze ve meyve

tüketiminin azaldığı; kuru baklagil, yumurta ve şeker tüketiminin ise arttığı

söylenebilir. Genelde toplam yağ tüketim miktarında önemli farklılık
olmamasına karşın bitkisel sıvı yağ tüketim miktarının katı yağa oranla

arttığı gözlenmektedir . Toplumun bazı kesimlerinde hane halkı gıda
güvencesizliği ve hayvansal ürünlerin az miktarda tüketimine bağlı olarak

makro ve mikro besin öğeleri eksikliği görülmektedir.

Yetersiz Beslenme

Besin öğesi veya öğelerinin vücudun gereksinim düzeyinden az alınması

sonucu yeterli enerjinin alınmaması ve vücut dokularının yapılanmaması
durumuna yetersiz beslenme denir. Vücudumuzun her besin öğesine

ihtiyacı vardır ve her besin öğesinin vücudumuzda görevleri vardır.

Günümüzde yetersiz beslenmenin başlıca nedenleri şunlardır; az yeme
alışkanlığı, tek yönlü beslenme şekli, yanlış diyetlerin doktor kontrolünde

olmadan uygulanması, satın alma gücünün olmaması, psikolojik
etkenlerden dolayı yememe vb. unsurları sayabiliriz. Peki vücudumuz

yetersiz beslenmeye karşı nasıl bir tepki gösterir birazda bundan

bahsetmek istiyorum. Yaşamımızın belli dönemlerinde beslenme bizim için
çok daha fazla önemlidir. Bu dönemler bebeklik, çocuklu ve yaşlılık ayrıca

kadınlarda doğum öncesi ve sonrası yeterli ve dengeli beslenmenin büyük
bir önemi vardır.

Türkiye’de Beslenme

Yetersiz ve Sağlıksız Beslenen Kişilerde;

Ø Büyüme ve gelişmede aksaklıklar oluşur.

Ø Bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.

Ø Hastalıklara çabuk yakalanma ve tedavinin uzun sürmesi.

Ø Zihinsel geriliğe neden olur.

Ø Fiziksel gücün azalması ve sürekli uyuma eğilimi.

Ø Beslenme de aşırı yağ tüketimi sonucu şişmanlığa neden olur.

Ø Cildin canlılığının ve parlaklığının kaybetmesine sebep olur.

Ø Suyunda yetersiz içilmesi sonucu baş ağrısı oluşur.

Türkiye’de Beslenme Kültürünün Değişmesi

Günümüzde sosyal değişimi en iyi yansıtabilecek alanların başında

beslenme kültürü geliyor. Beslenme kültürümüzde hayatımızda değişen
bir çok unsur gibi fazlasıyla değişim göstermektedir. Çok tartışılan

küreselleşme ve modernleşme ile ülkemizde de yaygın olarak tüketilen

Fastfood, gazlı içecekler, cips vb. gıdalar tüketimin artığı aşikardır. Kırk
yıl hatırı olan Türk kahvelerimizin yerini de hazır kahveler almıştır. Bu

tablo karşısında beslenme kültürümüzün değişimi bizi daha fazla
sağlıksız beslenmeye yöneltiyor. Bu tür beslenme özellikle kentsel

bölgelerdeki çocuk ve gençlerde moda haline gelmiştir. Bu şekilde

beslenme doymuş yağ asitleri yönünden zengin, posa içeriği, A vitamini
ve C vitamini yönünden fakir olup kalp damar hastalıklarının oluşma

riskini arttırmaktadır.

Türkiye’de Yetersiz Beslenme ve Oluşan Sağlık Sorunları

Ülkemizde halkın beslenme uygulamaları ve alışkanlıkları ile besin

hazırlamaları sosyo-ekonomik düzeye, yerleşme yerlerine ve
mevsimlere bağımlı olarak farklılıklar gösterir. Bu durum beslenme

sorunlarının çeşidi ve görülme sıklığı üzerinde etkili olur. Türkiye’de

dengesiz ve yetersiz beslenme halkı tehdit ediyor. TÜİK verilerine göre;
yeterli miktarda gıdaya ulaşamayan insan sayısı 13 milyon civarında.

Halen yaklaşık 7 milyon kişi proteinsiz, 10 milyon kişi de düşük kalorili
besleniyor. Bizi tehdit eden diğer bir unsur ise topraklarımda eksik

bulunduğu için iyot eksikliği günümüz insanını tehdit eden başka bir

unsur. Türkiye’de 0- 5 yaş grubu çocuklarda; büyüme ve gelişme
geriliği, kansızlık, raşitizm, okul çağı çocuk ve gençlerde; zayıflık ve

şişmanlık, kansızlık, vitamin yetersizlikleri, iyot yetersizliği hastalıkları,
vitamin yetersizlikleri diş çürükleri, yetişkin kadınlarda; zayıflık ve

şişmanlık, kansızlık, iyot yetersizliği hastalıkları, vitamin yetersizlikleri,

yaşlılarda; beslenmeye bağlı kronik hastalıklar sık görülmektedir.
Dengesiz ve yetersiz beslenme sonucu oluşan hastalık grupları;

Ø Protein-enerji Yetersizliği

Ø Demir Yetersizliği Anemisi

Ø İyot Yetersizliği Hastalıkları

Ø Diğer Vitamin ve Mineral Yetersizliği

Ø Diş çürükleri

Ø Raşitizm (Özellikle çocuklarda büyüme yaşında yetersiz protein

alımı sonucu oluşur.)

Ø Doktora Danışılmadan uygulanan Diyetler Sonucu Oluşan Kronik

Besleneme Sorunu

Ø Kalp-Damar Hastalıkları

Ø Tansiyon hastalıkları

Ø Kanser

Ø Diyabet

Ø Osteoporoz (Yaşlılıkta yetersiz protein ve mineral sonucu kemiklerde

erime görülmesi.)

Beslenmenin Önemi

Yukarıda beslenmenin bizim için öneminden bahsettim ve dengesiz ve yetersiz beslenme sonucu vücudumuzda oluşan sorunlardan da bahsettim.

Günlük tükettiğimiz gıdaları da bu eksende düşünüp yediğimiz her şeyin bize yararını ve zararını düşünüp tüketmeliyiz. Fazla kilolarımızdan da
internette dolaşan moda diyetlerden değil doktor kontrolünde fazla kilolarımızdan spor eşliğinde kurtulmamız bizim sağlığımız için oldukça önemlidir.

Bir kez daha beslenmenin önemini kavramamız gerektiğini belirtmek istiyorum.

Bergül BARIŞ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi
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Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık ve Spor Topluluğu 2016 yılında

kuruldu. Şu anda danışmanlığını Doç. Dr. Reşit Yıldız yapmaktadır.
Topluluk başkanlığı görevini Suat Kırkler ve başkan yardımcılığını Esra

Toprak yürütmektedir. Amacımız: Sosyal farkındalık oluşturacak

seminerler yapmak; sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda etkinlikler
düzenlemek ve sizlerin talepleri doğrultusunda temelinde sağlık ve sporu

bir araya getiren faaliyetlerde bulunmaktır. Fakültede kurulan ilk topluluk
olmakla birlikte faaliyet sınırları genişletilebilen özelliğe sahibiz.

Yaptığımız etkinliklerde öncelikle topluluğumuzda bulunan öğrencilerin

istekleri doğrultusunda bir yol haritası çizmeye çalışmaktayız. Son
zamanlarda yaptığımız birkaç etkinliği sıralayacak olursak: Her şey

sevgiyle başlar sloganıyla yola çıkan topluluğumuz köy okulunda
öğrencilere ağız ve diş sağlığı konulu eğitim gerçekleştirdi. Ayrıca Down

Sendromu ve Meme Kanseri haftasında yapılan farkındalık çalışmaları,

çeşitli seminerler, köy okulunda 5000 kitaplı kütüphane, uçurtma şenliği,
Şanlıurfa gezisi ve daha fazlasını öğrenci arkadaşlarımızla birlikte

gerçekleştirdik.

SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU
Etkinliklerimizden Kareler
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TEMA; Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları

Koruma Vakfı’nın kısaltılmış adıdır. TEMA, toprak erozyonunun
nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini açıklar.

Buna karşı önlemler alır. TEMA’nın muhatabı 7’den 70’e bütün toplumdur.

TEMA gönüllülük esasına dayalıdır ve her türlü politik ve siyasi
hareketten uzaktır. Bu da toplumda genel kabul görme sebeplerinden

biridir.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GENÇ TEMA TOPLULUĞU

Genç TEMA öğrencileri olarak vakfımız tarafından projelendirilerek illerde

uygulanan etkinliklerde yer alırız. Özellikle şehrimizdeki çocuklarla bir
araya gelerek onlara doğa eğitimleri verip, onlarla beraber saksıda

tohumlar ekip, piknikler yaparak, doğayı hep birlikte tanıyoruz. Kampüs

alanımız başta olmak üzere birçok yere fidan dikimi yapıyor ve dikilen o
fidanların bakımlarının takipçisi oluyoruz. Bunların yanında doğa

farkındalığı sağlayan atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. ''Kuş Yemliği
Atölyesi'' en çok rağbet gören atölyelerimizden biridir. TEMA vakfının

düzenlediği bölgesel toplantılara gönüllü arkadaşlarımızla birlikte

katılıyoruz ve gittiğimiz şehirde hem toplantılara katılarak bilgi sahibi
oluyor hem de geziyoruz. Çevrimiçi eğitim düzenliyoruz ve bu eğitimler

çerçevesinde hem harika bilgiler öğreniyoruz hem de öğretiyoruz. Doğa
ve doğal varlıklar hakkında birçok bilgiye de bu eğitimler vesilesiyle

ulaşıyoruz. Pandemi sürecinde yüz yüze olmasa da online eğitimlerle

düzenlediğimiz ve katıldığımız bu etkinliklerde “Doğa ve İnsan Hakkında
Bilgiler’’, ‘’Savunuculuk’’, ‘’Ekolojik Okuryazarlık Nedir?'' vb. başlıkları

örnek olarak verebiliriz.

Mardin Genç TEMA; Mardin Artuklu Üniversitesinde okuyan doğasever

gençlerin yer aldığı bir topluluktur. Danışmanlığını Dr. Gülcan Çiftçioğlu
yapmaktadır. Topluluk başkanı Nazdar Uzut, başkan yardımcıları Yusuf

Emre Eyiol ve Petek Ürper’dir.

Etkinliklerimizden Kareler
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Mardin Artuklu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Topluluğu (MAÜBVD)

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Beslenme ve Diyetetik bölümü
öğrencileri Nisa Uslu ve Helin Talay tarafından Dr. Öğr. Üyesi

Abdulkerim Hatipoğlu danışmanlığında kurulmuştur.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK TOPLULUĞU (MAÜBVD)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerini

tek bir çatı altında toplamak, beslenme
biliminde gelişen ve değişen bilgilere ayak

uydurarak mesleki ve sosyal anlamda

gelişmelerini sağlamaktır.
Topluluğumuzun Amacı

MAÜBVD topluluğu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerini

beslenme bilimi odaklı öğrenmeye teşvik ederken, alanında uzman
diyetisyenler/öğretim elemanları ile öğrencileri bir araya getirerek

beslenme alanındaki gelişmeleri analiz etmelerine yardımcı olmayı

amaçlamaktadır.

Yaptığımız Etkinlikler

2020 yılı Mart ayından itibaren hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak

gerçekleştirdiğimiz "Kariyer Semineri" etkinliklerimizde alanında uzman
kişilerin mesleki tecrübelerinden faydalanılmış, beslenme ve ilişkili

bilimlere ait değerli bilgiler edinilmiştir.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında da bölümümüz ve fakültemiz
öğrencileri için bilimsel, akademik ve sosyal anlamda etkinlikler

düzenlenmeye devam edilecektir.

Misyonumuz

Etkinliklerimizden Kareler
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