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AKADEMİK EDİTÖRDEN

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 2

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Değerli SBF Okurları;

Ben, gazetemiz öğrenci editörlüğünün yanında ayrıca Sağlık ve Spor Topluluğu topluluk başkanlığı görevini yürütmekteyim. Bu sayıda sizlere
üniversiteye ilk yerleştiğimiz zamanlardaki ön yargılarımızı nasıl kırabildiğimizi ve ön yargıyla yaklaşmamamız gerektiğini somut bir şekilde

anlatacağım. Çoğumuz üniversitemizin, şehrimizin sosyal etkinliklerinin ve bunlara katılımımızın az olacağını düşünürüz, ben de bu düşünceyle

geldiğimi belirtebilirim; ancak yerleştiğim yıl itibariyle sınıf temsilciliğinin yanı sıra çeşitli görevlerde ve etkinliklerde görev almaya başladım. Etkinliklerin
içinde yer aldıkça “neden bu da olmasın, neden şu etkinliği yapmayalım’’ diye arkadaşlarımızla sohbet ettik. Bu şekilde etkinlik alanımızı bizlerin

genişletebildiğini anladık. Etkinliklerde yer aldıkça da hocalarımızla ve arkadaşlarımla olan iletişimimiz artıyor ve onlarla vakit geçirmek bizleri motive
ediyor. Şimdi düşünüyorsunuzdur acaba nasıl bir etkinliktir bu diye? Bunun cevabını şöyle söyleyebilirim: Bizlerin, sevdiğimiz insanlarla oturup kitap

okuma etkinliği düzenlediğimiz vakitlerdeki o haz ön yargımızı kırıyor. Çünkü asıl sosyal etkinlik dediğimiz şeyin sevdiklerimizle vakit geçirmek

olduğunu anlamanın yanı sıra, etkinliğin ne olduğunun çok da bir önemi olmadığını fark edebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir örnek daha vermek isterim.
Yakın zamanda SKS Daire Başkanlığımızla gittiğimiz Rahvan Atları Kültür Tanıma Etkinliğimizde; Rahvan Atları, Okçuluk ve Matrak hakkında

bilgilendik ve bunun yanında asıl güzel olan şey arkadaşlarımızla, hocalarımızla eğlenceli vakit geçirmek oldu. Çünkü bu, bizlere motivasyon ve
mutluluk verdi.

ÖĞRENCİ EDİTÖRDEN

Son olarak şunu demek isterim: Artuklu Üniversitesi’nde okumaktan mutluluk duyuyorum. Evet, bizim buralardaki imkanlarımız diğer büyükşehirlerdeki

imkanlardan daha kısıtlı olabilir; ama var olan imkanlarla en güzelini yapmaya çalışabileceğimizi ve güzelleştirebileceğimizi bu süreçte öğrendim.
Bunların en büyük örneği belki de şu an sizlerin bu gazetede yazımı okuyor olmanız olabilir. Çünkü; Türkiye’de, öğrenci gazetesi bulunan nadir

fakültelerden birindeyiz. Ayrıca bundan ötürü başta Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Özcoşar Hocamıza, Dekanımız Prof. Dr. Serhat Harman Hocamıza,

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bütün Hocamıza, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Keskin Hocamıza ve Arş. Gör. Mehmet Özyurt Hocamıza teşekkür ederim.
Kampüsümüzün bizlerle güzelleşeceğini hiçbir zaman unutmayalım.

Sağlık ve mutluluk hayatınızdan eksilmesin.
Ayşe Gül SAĞLAM

SBF Öğrenci Gazetesi Öğrenci Editörü
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESKİN

SBF Öğrenci Gazetesi Editörü

Değerli SBF Öğrenci Gazetesi okurları,

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurduğumuz SBF Öğrenci Gazetesi’nin ikinci sayısını siz
değerli okurları ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye’de örneği az bulunan öğrenci

gazetesini kurmak, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine çok farklı alanlarda katkı sunacaktır.

Gazetemizin bu sayısında; Fakültemiz Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı öğretim elamanı Arş. Gör.
Mehmet Özyurt hocamızın Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programı, programa alınma

koşulları, müfredat ve mezuniyet konu başlıkları doğrultusunda ele aldığı bölüm tanıtımına
yönelik yazısı, Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bütün Hocamızın

“Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve

Yerleştirme” programı hakkında röportajı, hemşirelik, ebelik ve beslenme diyetetik bölümü
öğrencilerimizin kaleme aldığı şiirler ve deneme türündeki yazıları, Üniversitemiz bünyesinde

faaliyet göstermekte olan toplulukların düzenlemiş olduğu etkinlikler ve bu etkinliklerin
fotoğrafları yer almaktadır. Gazetemizin son bölümü ise Feyzi Çölgeçen’in çekmiş olduğu,

Mardin’in eşsiz manzaralarının sunulduğu fotoğraflardan oluşmaktadır.

Yılda dört kez düzenli olarak yayınlanmasını öngördüğümüz gazetemiz, fakültemizden mezun olacak her bir öğrencimize 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. Bu bağlamda Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Gazetesi’nin kuruluşundan ikinci sayıya kadar emeği

geçen tüm editörlerimize, gazetemizi tercih eden yazarlarımıza ve yoğun mesaileri arasında gazetemize gönderilen yazıları titizlikle değerlendiren

akademik ve öğrenci editörlerimize sonsuz teşekkürler.
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Değerli SBF öğrenci gazetesi okurları,

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 01.09.2021 tarihli yürütme kurul kararı ile Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı’na bağlı;

§ Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (Normal Öğretim)

§ Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (İkinci Öğretim)

§ Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI HAKKINDA

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 2

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Program Kontenjanları: 

§ Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (Normal Öğretim):10 
§ Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (İkinci Öğretim): 20

§ Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Yüksek Lisans (İkinci Öğretim): 50

Başvuru Koşulları

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programları için:
ü Adayın ALES-EA puan türünde en az 55 puan almış olması gerekmektedir.

ü Adayın YÖKDİL/YDS/e-YDS/ÜDS/KPDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınav eşdeğerliklerinden en az 40 puan almış olması

gerekmektedir.
ü Adayın Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık İdaresi, Hastane İşletmeciliği, Hastane ve Sağlık

Kuruluşları Yönetimi, Tıp, Diş Hekimliği, Psikoloji, Eczacılık, Ebelik, Hemşirelik, Odyoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, İşletme,
Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Acil

Yardım ve Afet Yönetimi 4 yıllık lisans mezunu olmak*

*Aday değerlendirmelerinde ALES puanının %50’ı, lisans not ortalamasının 100’lük not sisteminde akademik başarı not ortalamasının %40’u,
Yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin

bozulmaması durumunda akademik başarı not ortalaması üstünlüğü esas alınır. Aday sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yine kontenjan
sayısı kadar yedek aday isim listesi oluşturulacaktır.

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) programı için:

ü Herhangi bir lisans programından mezun olmak** 
**Aday değerlendirmelerinde lisans not ortalamasının 100’lük not sistemindeki akademik başarı not ortalaması esas alınır. Aday sıralamasına

göre kontenjan sayısı kadar asil ve yine kontenjan sayısı kadar yedek aday isim listesi oluşturulacaktır.

programlarımızın kabul aldığını ve ilk öğrencilerin 2021-2022 Bahar döneminde alınacağını müjdeleyerek yazıya başlamak isterim. Programlara

başvurular 13-16 Aralık 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün yayınlayacağı kılavuz ile online olarak alınacaktır.

Kariyerlerine akademik olarak devam edecek olanlar ve/veya alandaki bilgilerini güncellemek, uzmanlıklarına sağlık yönetimini ekleyecek kişiler

düşünülerek, içerisinde Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiğinden, Uygulamalı İstatistiğe, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyondan
Epidemiyolojiye, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemlerinden Sağlık Hukuku ve Hasta Haklarına kadar geniş kapsamlı ve seçmeli derslerin ağırlıkta olduğu bir

müfredat oluşturuldu.

Müfredat Hakkında

Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) programı 2 dönem (1 yılda) tamamlanabilecektir. Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersinin

zorunlu tutulduğu programda, öğrenciler 1. Yarıyılda 4 seçmeli, 2. Yarıyılda 5 seçmeli dersinin yanında dönem projesini tamamlayarak programdan
mezun olmaya hak kazanacaklardır.

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programlarında; Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Seminer, Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon,

Sağlık Hukuku ve Hasta Hakları dersleri programın ana dersleri olduğundan zorunlu dersler olarak belirlenmiştir. Bunların yanında 1. Yarıyılda 2
seçmeli, 2. Yarıyılda 2 seçmeli ders alacak öğrenciler ders dönemlerini tamamlamış olacaklardır. 3. ve 4. Yarıyılda Yüksek Lisans Tez Çalışması

kapsamında danışman hocalarının destek ve yönlendirmesi ile ilgilendikleri konuda hazırlayacakları Yüksek Lisans Tezi ile programı tamamlamış
olacaklardır.

Programlarda sadece esas derslerin zorunlu tutulup seçmeli derslerin öğrencinin seçimine bırakılması, öğrencilerin ilgilendikleri ve kendilerini

geliştirmek istedikleri alan derslerini seçmelerine imkan sağlamaktadır.
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programlarından mezun olacak öğrencilerin, alandaki bilgi birikimini ve araştırma desenlerini, sağlık sisteminde, sağlık

sisteminin yönetiminde, sağlığın finansmanında ve hizmetinin sunumunda, halk sağlığının geliştirilmesinde kullanabilecek, alandaki problemleri
belirleyebilecek ve bu problemlerin çözümü için bilimsel veriler ve yöntemleri kullanabilecek, araştırmaları ile sağlık yönetimi bilimine katkı sağlayacak

yetkinliklere sahip mezunlar olması hedeflenmektedir.

Dersler ve Mezuniyet Hakkında

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Dicle Üniversitesi’nin programları ile alandaki tek Lisansüstü Programın Mardin Artuklu Üniversitesi’nde yer alıyor

olmasının yanında, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin 5T Vizyonunun (Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım, Ticaret) “Tıp’’ ayağı paralelinde; Tıp Fakültesi’nin
açılıyor olması, Mardin Devlet Hastanesi’nin - Eğitim Araştırma Hastanesi’ne dönüşmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Mardin’e kurulacak 750 yataklı

Şehir Hastanesi’nin 2023 yılından önce faaliyete geçmesinin planlanıyor olması, eğitim alırken bu hastanelerdeki yapı ve süreçleri takip edebilecek

olmaları, bu kurumlardan faydalanarak, bilimsel çalışmaları için bu ve benzeri sağlık tesislerini kullanabilecek olmaları Mardin Artuklu Üniversitesi’nde
Sağlık Yönetimi alanında lisansüstü programda okumayı avantajlı kılan faktörlerdendir. Öğrenciler Lisansüstü Programda sağlık ve işletme alanında

deneyimli öğretim üyelerinden edindiği teorik bilgi ve deneyimi, başta bölgedeki sağlık tesislerinde olmak üzere sağlık hizmetinin kalitesinin
artırılmasında, sürdürülebilir sağlık finansmanının sağlanmasında, halk sağlığının geliştirilmesinde, sağlık turizminin geliştirilmesi alanlarında

kullanabileceklerdir.

Neden Mardin Artuklu Üniversitesi

Arş. Gör. Mehmet ÖZYURT
Sağlık Yönetimi Bölümü

SBF Öğrenci Gazetesi Editörü
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- Ahmet hocam hoş geldiniz. Öncelikle bizlere vakit ayırıp, röportaj yapmayı kabul

ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
-- Ben teşekkür ederim.

- Ahmet Bütün kimdir? Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?

-- Ben Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bütün. Şu an halihazırda Mardin Artuklu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde çalışıyorum. Eğitim geçmişimle ilgili bir şeyler söylemem

gerekirse 2012 yılı Mardin Artuklu Üniversitesi hemşirelik bölümü mezunuyum. Mezun
olur olmaz Milli Eğitim Bakanlığı'nın YLSY bursu ile yurt dışına gittim. Yurt dışına

gitmeden önce yine YLSY kapsamında İstanbul Üniversitesi’nde 6 aylık, İngiltere’de ise

8 aylık İngilizce dil kursu aldım. Daha sonra University of Nottingham’da 3 aylık
akademik İngilizce dil eğitimi aldıktan sonra yine University of Nottingham’da gelişmiş

hemşirelik alanında yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansım bittikten sonra, Ocak
2016’da Kuzey İrlanda’da bulunan Queen's University Belfast’ta doktoraya başladım ve

Kasım 2019’da doktoramı tamamladım. 2020 yılının başlarında Türkiye’ye döndüm.

Mart 2020’den itibaren de Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde
çalışmaya devam ediyorum.

- YLSY bursu tam olarak nedir? Bundan biraz bahsedebilir misiniz?
-- YLSY bursu 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan bir yurt dışı

eğitim programıdır. O yıldan beri aslında alımları devam eden bir program; fakat 2006

yılından itibaren bu alım ivme kazanarak yılda yaklaşık olarak bin öğrenci göndermeye
başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı kapsamında düzenlenen bir programdır. Bu program

kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı lisans mezunu öğrencileri dil kursu, yüksek lisans ve
doktora eğitimi için yurt dışına göndermektedir. Eğitim tamamlandığında ise Türkiye’ye

geri gelerek ülkemizde çalışıyoruz. Bu programın amacı Türkiye’ye kalifiye eleman

yetiştirmektir.

YURTDIŞINDA EĞİTİM: YLSY BURS PROGRAMI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN Hocamızla Röportaj
Röportajı Yapan: Kübra Yeşim YAMAN

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 2

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN

- Başvuru şartları nelerdir?

-- Başvuru şartları ilk olarak lisans mezunu olmak, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olmak, 30 yaşını geçmemiş olmak. ALES'ten en az 75 puan almış

olmak. Akademik not ortalaması 4’lük sistemde 2.5, 100’lük sistemde 65 almış

olmak.
- Başvuruları nasıl yapabiliriz?

-- Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ilana çıkmaktadır. İlana çıkıldığı zaman eğer
mezunsanız, mevcut ALES puanınız varsa başvurunuzu Milli Eğitim

Bakanlığı’nın sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

- Seçme ve yerleştirme sistemi nasıl olmaktadır?
-- Seçme ve yerleştirme işleminde, ilk başta ALES puan üstünlüğüne göre bir

sıralama yapılmaktadır. Fakat açılan kontenjanın üç katı kadar öğrenci
mülakata çağrılmaktadır. ALES puanının %40’ı, mülakat puanının %40’ı ve

transkriptin %20’si hesaplanarak bir YLSY puanı oluşturulmaktadır. YLSY

puan üstünlüğüne göre üç kişi içerisinden en yüksek notu alan bir kişi YLSY
bursunu kazanmaktadır.

- YLSY bursunu kazandıktan sonraki eğitim süreci nasıl ilerlemektedir?

-- YLSY bursunu kazandıktan sonraki süreç kişiden kişiye göre değişen bir durumdur. Yüksek
lisansa başlamak için eğer gideceğiniz üniversitenin istediği dil puanına (İngilizce, Arapça)

sahip iseniz yüksek lisansa başlayabilirsiniz. Yüksek lisanstan sonra doktoraya da devam

edilebilmektedir. Fakat istedikleri dil puanına (İngilizce, Arapça) sahip değilseniz Milli Eğitim
Bakanlığı ilk başta size bir yurt içi dil kursu hizmeti sunmaktadır. Bu dil eğitimi Türkiye'nin en iyi

üniversitelerinde verilmektedir. Örneğin; İstanbul'da 3 üniversite; İstanbul Üniversitesi, Yıldız
Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi; Ankara'da, Gazi Üniversitesi ve Hacettepe

Üniversitesi; İzmir'de, Ege Üniversitesi olacak şekilde sizleri buralara göndermektedir. Bu

eğitimi aldıktan sonra yine sizden istenen dil puanını alamadıysanız bu sefer sizi 6 aylık bir yurt
dışı dil eğitimine de göndermektedir. Bursu kazandıktan sonra 2 yıllık dönemde sizden istenen

dil puanını almak zorundasınız.
Ek olarak İngiltere’de yüksek lisansın normal süresi 1 yıl, doktoranın 3 yıldır. Bununla birlikte

uzatabilmeniz mümkündür. Amerika ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüksek lisans 2 yıl,

doktora 4 yıldır. Bitirdikten sonra ise Türkiye’ye dönmeniz beklenmektedir.
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- YLSY hangi mali destekleri kapsar? Burs miktarı ne kadardır?

-- Sizlere aylık bir burs verilmektedir. İngiltere için 1300 pound, Amerika'da 1900 dolara yakın bir ücret
söz konusu. Bunun yanında yılda bir kere gidiş-dönüş olacak şekilde uçak biletiniz, sağlık sigortanız,

pasaport ve vize masraflarınız ödenmektedir.

- Genel olarak teknik bilgilerden bahsettik. Bu teknik bilgilerin dışında hiç tanımadığınız bir ülkede
olmak size ne hissettirdi? Korkularınız var mıydı? Maddi ve manevi zorluklar yaşadınız mı?

Yaşadıysanız bu zorluklar nelerdir?
-- Açıkçası yabancı bir ülkeye gitmek ilk başta kolay değil, cesaret işi. Gitmeden önce çok araştırma

yapmıştım. Nerede kalınır? Konaklaması nasıldır, kültürü nedir, yemekleri nelerdir? Yabancı bir

memlekete gidiyorsunuz. Bilmediğiniz bir memleket, dilini dahi iyi bilmediğiniz bir memleket, kültürünü
bilmediğiniz bir memleket. Dolayısıyla ilk başta gittiğimde, başka ülkelerden gelen diğer öğrencilerle

birlikte kültürel bir şok yaşadık. Çünkü hemen hemen her şey farklı; yaşam tarzı, kültürü, yemekleri,
eğitim sistemi. Adaptasyon problemleri yaşadık. Fakat yaklaşık 5-6 aydan sonra alışıp o kültürel şoku

atlatabiliyorsunuz. İngiltere’de 7 yıl yaşadım. Artık orası sizin bir parçanız, memleketiniz gibi oluyor.

İngiltere’de 7 yıl yaşadıktan sonra kendi memleketime döndükten sonra bu sefer kendi kültürümle ikinci
bir kültürel şok yaşadım. Ama insan zaman içerisinde bu durumlara alışabiliyor.

YURTDIŞINDA EĞİTİM: YLSY BURS PROGRAMI
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN Hocamızla Röportaj

Röportajı Yapan: Kübra Yeşim YAMAN

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 2
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- Kendinizi ifade etmekte ve dil bağlamında bir zorluk yaşadınız mı?

-- Yurt içinde dil eğitimi aldığımız için aslında çok ciddi bir problem yaşamadım. İlk
başlarda yurt dışı dil eğitimi aldığımda ufak tefek zorluklar yaşadım; fakat o dil eğitimi

sürecinde konuşabiliyordum. Zaten üniversiteye geçince yüksek lisans, doktorada,

hocaların İngilizceleri halkın İngilizcesinden daha anlaşılır ve dilleri daha akademik
olduğu için hocaları net bir şekilde anlayabiliyordum. Dolayısı ile çok ciddi bir problem

yaşadığımı düşünmüyorum.
- Yurtdışına gitmenin ne gibi avantajları ve dezavantajları oldu?

-- Avantajları çok oldu. Her şeyden önce yeni bir kültür öğreniyorsunuz. Yeni bir ülke

görüyorsunuz. Farklı insanlar, farklı yemek kültürleri… Eğitimi işin içine katmazsak
sadece bunlar bile yetiyor. Bir zenginlik katıyor, insanın ufkuna, insanın ruhuna,

insanın yaşam tarzına farklılık katıyor. İnsanın hayat felsefesini bile etkileyen
dönüşümler gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda farklı kültürleri görmek, farklı

ülkeleri gezmek bence çok büyük bir avantaj.
-- Eğitimle ilgili söyleyecek olursak dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim alıyorsunuz. Mesela

mezun olduğum University of Nottingham ve Queen’s University Belfast dünyada ilk 70'te yer alan
ve her yıl bu yerlerini koruyan üniversitelerdir. Eğitim kalitesinin çok iyi olduğu üniversitelerde

eğitim görmek size farklı ufuklar, farklı bakış açıları kazandırırken aynı zamanda kaliteyi

arttırmaktadır. Eğitim sistemlerinde öğrenmeyi öğretmektedirler. Özümsemeyi, analitik düşünmeyi,
kritik düşünebilmeyi öğreten bir sistemleri vardır.

Araştırma kültürleri de farklılık göstermektedir. Hocalar, yapıcı feedback’ler verirken bu
feedback’leri de hızlı bir şekilde verirler. Önemserler. Mesela doktora öğrencilerini kendi

meslektaşları gibi görürler ve kendi meslektaşlarına katkıda bulunmaya çalışırlar. Bu anlamda

profesyonel bir yaşam ve çok destekleyici bir ortam vardır. Bu destekleyici ortam zor olanı kolay
hale getirebiliyor.

- Hocam bu kadar avantajlardan bahsettiniz. Peki Türkiye'ye neden döndünüz ve döndüğünüze
pişman mısınız?

-- Türkiye’ye geri dönmemin 3 ana nedeni var. İlk nedeni YLSY bursu kapsamında gittiğiniz zaman

ülkeye geri dönmek zorundasınız. Dönmeme seçeneğiniz var; fakat bu sefer Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından size verilen bütün bursun geri iadesi söz konusudur. Ben geri dönmeyi tercih ettim.

İkinci sebep ise kendi memleketime hizmet etme amacıyla döndüm. Ülkemize, üniversitemize ve
öğrencilerimize elimizden geldiğince katkıda bulunmak amacıyla geri döndüm. Buradaki

öğrencilerimize faydalı olabilmek, öğrencilerimizin misyonunu, vizyonunu geliştirebilmek ümidiyle

geldim. Elimizden geldiğince, yapabildiğimiz ölçüde öğrencilerimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz.
Üçüncü sebebi söyleyecek olursak insan kendi kültürünü özlüyor. Buralardan kopmamak adına kendi vatanımıza, kendi yurdumuza dönmenin de

önemli olduğunu düşünüyorum.
Öğrencilere Tavsiyeler:

ØYLSY için mezun olmadan önce ALES puanınızın olması,

ØALES’e birkaç defa girmeniz ve en yüksek notu kullanmanız,
ØYurt dışına çıkmanız,

ØEn sonunda kendi ülkenize dönmeniz, kendi vatanınıza, kendi insanınıza hizmet etmeniz.
- Hocam değerli katkılarınız ve tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Hem kendinize değer katıp hem de bizlere aktarmanız bizler için çok kıymetli

oldu.

-- Ben teşekkür ederim. Umarım öğrencilerimize faydalı olur.
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KELİMELERİN MUHTEŞEM GÜCÜ

Dudakların gerisinde saklı bir kent gibidir sözcükler. Düşündürür, güldürür, kederlendirir, merak ettirir ve âşık ettirir.

Nasıl mı başarır bunu?
Kelimeler düşüncelerimizi şekillendirir, düşünceler duygularımızı, duygularımız davranışlarımızı, davranışlar da sonuçları belirler.

İşte kelimelerin gücü buradan gelir.

Bir düşünün! Kelimeler değil midir dünyamızı değiştiren? Bir zamanlar değerleri konuşuyorduk. Aşkı, sohbeti, selâmı, kazayı, kaderi konuşuyorduk.
Çünkü hayatımız onlardan ibaretti. Sonra sevgiyi konuşmaya başladık, cümleyi, merhabayı konuşuyorduk. Bu da güzeldi aslında; çünkü eskinin

hayatımızın içinde olduğu, cümlelerimizin arasında dolaştığı bir derinlikle iç içeydik.
Şimdi neyi mi konuşuyoruz? Virüsü, maskeyi, karantinayı konuşuyoruz. İşte, dünyayı sizce de kelimeler değiştirmiyor mu? Şu an yaşadığımız bu çağda,

dünya değişiyor olsa bile sözcüklerin muhteşem gücünden yararlanmalıyız. Pozitif sözcükleri hayatımızdan eksik etmemeli, kötü sözcükleri kendimize

söylememeliyiz. Eğer hayatımızı değiştirmek istiyorsak sözcüklerimizi değiştirmekle işe başlamalıyız.
Kalpten gelen pozitif güçlü sözler bir taşa bile can verebilir, buna inanalım. Şu büyülü kelimeler ile son verelim yazımıza.

Merhaba, günaydın, teşekkür ederim, aferin sana, tebrikler, kutlarım, başarılar, sana güveniyorum ve en sihirli sözcük seni seviyorum.
Sözcüklerinizi Değiştirin, Hayatınız Değişsin. Gülsüm ŞAN

Ebelik Bölümü Öğrencisi

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 2

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Rüya nedir ve niye rüya görüyoruz, hiç düşündünüz mü?

Vücudumuzun gerçekleştirdiği her eylemin arkasında nedenler vardır. Rüya; insanın 4 evreden oluşan uyku döngüsünün 4. evresinde bilinçaltımızın
meydana getirdiği olaylar; hatıra, mantıklı ya da mantıksız görseller, sesler veya hislerden oluşan bir beyin aktivitesidir. “Beynimiz neden böyle bir

aktivite yapıyor?” sorusuna gelince bilim insanlarının 2 görüşü vardır: Birincisi beynin uyanıklık halindeyken stres gibi çeşitli nedenlerden

tamamlayamadığı görevleri, düşünürken çözüm bulamadığı meseleleri, uyku halinde rüya olarak tamamlama çabasıdır. İkincisi ise beynin flash bellek
gibi bazı istenmeyen düşüncelerden rüyalar vasıtası ile kurtulma, stresi atma amaçlı yapılan eylem olmasıdır. Bu yüzden rüyalarımızın çoğunu

hatırlayamıyoruz. Uyku halinde bilinçli beyin dediğimiz algılama, hafıza ve irade gibi bilişsel işlevler ile ilişkili prefrontal cortex bölgesinde %100
durgunluk olmasa da aktivitesi yok denebilecek kadar en az seviyeye inmektedir. Bu yüzden rüya görünce rüya olduğunun ve gerçek olmadığının

farkına varamıyoruz. Rüyalarımızda başrol olarak olayları gerçekmiş gibi yaşıyor ve algılıyoruz.

Peki ya rüyanızın yönetmeni olmaya ne dersiniz?
Rüya görürken rüyada olduğumuzun farkında olup olayları istediğimiz gibi yürütmek: İşte buna “Lüsid Rüya’’ diğer adıyla “Berrak Rüya’’ denir.

Araştırmalara göre insanların %50'si hayatında en az bir kez rüya gördüğünün farkında olmaktayken; %11'i de ayda 1-2 kez bu tarz rüyaları
görmektedir.

Bunu yaşayıp anlatan ilk insan ise Tim Post’tur. Tim Post, küçük yaşta ilk defa bir kâbus görür ve çok korkarak annesinin yanına gider. Annesi onun

gördüğü her şeyin sadece rüya olduğunu ve gerçek olmadığını anlatır. Post sakinleşip tekrar uyuduğunda aynı rüyayı bir daha görünce bu sefer kendine
“Bu bir rüyadır, gerçek değildir’’ der ve hiç korkmaz. Bu olaydan sonra bunu tüm rüyalarında yapmaya başlar.

Bunun bilimsel açıklamasına gelince, uykuda aktif olmayan prefrontal cortex bölgesinde, geçici süreli bir mutasyon sonucu bilinç açılır. Bazı kişilerde ise
bu bölgenin daha büyük olmasından kaynaklanan, uyku halinde aktifliğin devam etmesiyle kişi bunun rüya olduğunu anlar. Bu şekilde insanlar rüyasını

istediği şekilde yönetebilir ve gerçek dünyada mümkün olmayan şeyleri gerçekleştirebilir.

Bilim insanları, birçoğu hâlâ gizli olan rüya âlemini keşfedebileceklerini düşünmüş ve Alman Max Planck, Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi'nde
berrak rüya gören 13 kişi üzerinde bir çalışma başlatmıştır. Bu kişilerin rüyalarındaki olayları belirli kodlarla, başparmaklarını hareket ettirerek bilim

insanlarına iletirken aynı zamanda bilim insanlarının, beyin fonksiyonlarını inceleyecekleri bir çalışma planlanmıştır ama uyku halindeki kasların felçli
olmasından dolayı kişilerden işaret alamayıp başarısız olunmuştur.

İlginç olan şu ki kişi uyandıktan sonra işareti verdiğini belirtir. Beyin fonksiyonları incelendiğinde, uyanıklık halindeyken başparmağını oynattığında

uyarılan bölgede, uyku halinde de aynı uyarı görülmüştür.
Bundan sonraki çalışmalarda kişinin rüyaya başladığını ve bilinçli olduğunu haber etme işareti olarak uyku halinde tek aktif kalan göz kasını

seçmişlerdir. Kişi rüyaya başlayınca sol gözünü hızlı hareket ettirerek haber verir. Beyinde uyarılan bölge de onu gösterir. Bundan sonra kişi hiç
uyanmadığı halde, beyin kişinin uyandığını gösteren uyarılar verir. Bir süre sonra beyin tekrar uyku halinin uyarısını verirken kişinin sol gözü hızlı bir

şekilde hareket eder. Kişi uyandığında ona rüyada neler gördüğü sorulur. Kişi “İlk rüyaya başladığımda size işaret verme amaçlı sol gözümü hareket

ettirdim. Rüyada olduğumun bilincindeydim ama sonra rüyadan uyandığımı sandım ve çalışanlardan biri kafamdan tüm cihazları hızlıca çıkarıyordu.
Bunun gerçek olamayacağını düşündüm çünkü çalışmada habersiz bir şekilde böyle bir durum ile karşılaşmak mümkün değildi. Daha sonra rüyanın

devam ettiğinin bilincine vardığımda tekrar sol gözümü hızlıca hareket ettirdim.’’ demiştir.
Bu çalışmanın sonunda sadece beynin uyarılan bölgesini takip ederek ne tür bir etkinlik olduğunu anlayabilme ihtimalinin olduğunu, rüyayı kaydetmenin

ise şimdilik mümkün olmadığı görülmüştür. Çalışmalar ise hâlâ devam etmektedir.

Lüsid rüya, günümüzde araştırmacılar tarafından oldukça önem taşıyan bir konudur. Çünkü rüyada bilinçaltının da aktif olduğu bu eylemde bilince
kıyasla çok daha sınırsız bir yer olduğundan gerçek hayatta imkânsız olan birçok şeyi rüyada bilinçaltımız çok rahatlıkla saniyeler içinde

gerçekleştirebilir. Bunun sayesinde bilim insanları dünyada ulaşılması zor olan bilgilere, yerlere ve çözümlere “Lüsid Rüya’’ çalışmalarını geliştirerek
varabileceklerine inanmaktadırlar.

Sık kâbus görme ve uyku felcinin üstesinden gelmenin bir yolu olmak, gerçek hayatta aşılamayan travmaları rüyada değiştirmek veya fizik tedavi

yöntemi olarak da kişinin felçli organlarını bilinçli rüyada hareket ettirerek gerçek hayatta tedavisinde iyi bir katkı sağlamak “Lüsid Rüya’’ çalışmalarının
nedenleri ve aynı zamanda faydalarıdır.

Unutmayalım ki lüsid rüya eyleminin sık yapılmasının zararları da vardır. Uyumada zorluk veya rüya ile gerçeklik arasındaki farkı algılama bozuklukları
ve neden olacağı psikolojik bozukluklar gibi.

Aslında rüyalar çok geniş ve günümüzde hâlâ gizemini koruyan bir konudur. Bu yüzden de konunun bir kısmı olan lüsid rüyayı sizlere aktardım.

Hepinize Tatlı Rüyalar :)

LÜSİD RÜYA / BERRAK RÜYA

Nur ALİ
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi
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VAR MISIN?

Bu yazımda merhum Doğan Cüceloğlu Hoca’nın en son kitabı olan “Kendini

Keşfetmeye Zorluklarla Başa Çıkmaya VAR MISIN?” adlı söyleşi tarzında
yazılmış eserden aforizmalar türetmeye çalışacağım. SBF Öğrenci

Gazetesi’ne içerik üretmek benim için heyecan verici bir deneyim oldu. Başta

kıymetli hocalarım olmak üzere emeği geçen herkese bana bu fırsatı verdikleri
için teşekkür ediyorum.

İlk başta bu kitabı tahlil etmek istedim, fakat bunun için kendimi yeterli
görmedim. Bu yüzden kitaptan özlü söz niteliği taşıyan cümleleri ayıklayıp

okuyucuların istifadesine sunmayı arzuladım. Bu çalışma umarım size de

bana da faydalı olur.
1) İnsan doğduk, olabileceğimiz en iyi insan olmayı istemek ve bu yolda emek

vermek gerek.
2) Bir toplumun temel yapısının belirleyicisi elbette ki o toplumdaki ekonomik

altyapı ve bu altyapının gerektirdiği biçimde inşa edilmiş ilişkilerdir. Fakat söz

konusu altyapının yanı sıra gelenek, kültür ve inançtan kaynaklanan başka
ilişki biçimleri de bulunabilir.

3) Rüzgâra kapılmış bir yaprak parçası olmaktansa, yönünü belirleyebilen,
rotasını ve etki alanını keşfetmiş bir insan olma haline daha önce ulaşmak

isterdim. Ne kadar önemli olduğumu, esas meselenin benim özümle kendim

arasında kurduğum ilişkide yattığını keşfetmek isterdim.

Yusuf Emre EYİOL
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

4) Çocukken içinde yetiştiğimiz ortamın etkisi bütün hayatımız boyunca sürer.

5) İki tür kültür vardır: Denetim odaklı korku kültürü ve gelişim odaklı değerler kültürü.
6) Bana göre hayatın anlamı “keşif” tir. Hayat bir keşif yolculuğudur. Neyi keşfedeceksin? Özünü, kendini.

7) Bütün toplumlarda ve zamanlarda insanlar arasında yer alan tüm konuşmaların yüzde sekseninin dedikodu olduğu düşünülüyor.

8) İnsan niyet ederek, bilinçli egzersizlerle kendi beyin yapısını değiştirip geliştirebiliyor.
9) -Hayattan keyif almanın tanımı nedir peki hocam? Bir de sanırım ince bir nokta daha var. Hayattan keyif almak ile hedonizm arasında bir fark olmalı.

Bunun ayrımını nasıl yapabiliriz?
--Şimdi kendimi bir araştırmacı öğretim üyesi yerine koyduğumu ve öyle anlattığımı düşün. Öğrencilerime derim ki; “Her gün gözlem yapın ve

kendinize sorun: ‘Bugün en güçlü duygum neydi, nasıl hissettim?’ Her gün hissiyatlarına dair not alsınlar, bu soruya verdikleri cevapları yazsınlar.

Ardından kendilerine o hissin gerekçesini sormalarını isterim; “Neden böyle hissettim?”
Bu araştırmanın şu hipotezimi destekleyeceğini bekliyorum: İnsanın geçici değil; kalıcı, sürdürülebilir keyif hâlini hissedebilmesi için “biz’’

sorumluluğuyla ilgili bir şey yapması lazım. Beyin üzerine yapılan araştırmalar da gösteriyor ki, kişi ne zaman “biz” ile ilgili bir şey yaparsa beyin
“*dopamin” salgılamaya başlıyor. Tek koşulu bu, “biz” in onun içinde, varoluşunda yer alması.

[*Hafıza, ruh hali, depresyon, öğrenme, konsantrasyon, uyku düzeni ve motor kontrol gibi yaşamımızı doğrudan etkileyen çoğu beyin fonksiyonları, VTA (Keyif almamızdan sorumlu 

önemli beyin bölgelerinden bir tanesi de orta beyinde bulunan ventral tegmental alanıdır.) tarafından yeterli dopamin salgılanmasına bağlıdır.] 

10) Gelişmiş insan hüznünün, mutluluğunun, özleminin, kaygısının, coşkusunun; yani duygularının farkına varır. Mesela hüzün, kendi başına müthiş bir 

deryadır. Hüzünlenmeyen insan gelişmemiş bir insandır. Kendinden kopukluğunun, içindeki öze olan özlemin farkında değildir. 

11) Allah’ın insana verdiği akıl, evrenin temelindeki ilke ve süreçleri anlama ve

keşfetme potansiyeline sahiptir. İnsan Allah’ın verdiği bu potansiyele sahip
çıkmalı, saygıyla ve inatla içinde yaşadığı evreni anlamaya çalışmalıdır.

Evreni keşfettiği oranda Allah’ı keşfeder. Allah’ın insandan beklediği de budur.

12) Bir ebeveynin çocuğuna verebileceği en büyük hediye, ona her koşulda
ayağa kalkabilecek gücü kendinde bulabilme yetisini kazandırmaktır.

13) Gerçek bir bilim insanı, filozof, yazar, sanatçı yetiştirmek bir görev ve
sorumluluk meselesinden öte içsel bir yolculuktur.

14) Mükemmel değil olabileceğinin en iyisi ol.

15) Kaygılanmamın, korkmamın, umutsuzluğa düşmemin hep sonuç
vurgulu/odaklı mükemmele yönelmekten geldiğini gözlemledim.

16) Yaşlanınca hafızam iyi olsun, Alzheimer’a yakalanmak istemem mi
diyorsun? O zaman günlük yürüyüşünü ihmal etme.

17) Don Juan Matus’ der ki: Ölüm bilincine ulaşmamış, ölümünün farkına

varmamış insanın gerçekten yaşaması mümkün değildir...

Bize ayrılan alanın sınırlı olmasından dolayı daha fazla yazamıyorum. Elbette
ki kitap yazdıklarımla sınırlı değil. İstifade edebildiyseniz ne mutlu. İyi kötü

tüm geri dönüşlerinizi beklerim.
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İSLAM IŞIĞINDA BESLENME

İnsanın hayatta kalmak ve yaşam kalitesini korumak için ihtiyaç duyduğu gıda maddelerinin uygun zaman ve miktarda temin etmesi demek olan

beslenme; büyüme, gelişme ve sağlıklı yaşama konusunda insan için zorunlu ve doğal yaşam unsurlarının başında gelmektedir. İnsan hayatını bütün
yönleriyle kuşatan Kur’an ve onun açılımı olan sünnet, bu konuya özel bir önem vermiş ve beslenme konusunda bir takım esaslar belirlemiştir.

Allah: “Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.” Emri ile

beslenme konusunda temiz olanların yenilip içilmesini istemiştir. Çünkü Hz. Peygamber’in (sav) ifadesi ile “Allah temizdir. Temizi sever.”
Hz. Peygamber (sav) Kur’an’ın bu düsturunun ışığında kırmızı et, tavuk, kavun, kabak, karpuz, helva, bal, süt, zeytinyağı, salatalık gibi yaşadığı asırda

bulunan helal ve temiz olan tüm yiyeceklerden ayrım yapmaksızın makul ölçülerde istifade etmiş, hatta sirkeyi “o ne güzel katıktır” diye övmüştür.
Temiz olan yiyecek ve içeceklerle beslenen Hz. Peygamber (sav), yemeğin temiz bir şekilde vücuda intikalini sağlamak için ellerini yemekten önce

yıkamış ve ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. O (sav) her işinde olduğu gibi beslenme konusunda da itidali tavsiye etmiş ve örneğin; aşırı miktarda et

tüketimini uygun görmemiştir. Günümüzde de aşırı miktarda et tüketiminin gut hastalığına sebebiyet verdiği kanıtlanmıştır. Bir başka hadisinde ise
“Ademoğlu, mideden daha şerli bir kap dolduramaz. Ademoğluna belini doğrultacak bir kaç lokmacık yeterlidir. Ancak (nefsinin galebesiyle) illa da

(mideyi doldurma işini) yapacaksa, onu üçe ayırsın: Üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini de boş bıraksın.” “Mide hastalık evidir. Perhiz ise her
devanın başıdır.” buyurarak gereğinden fazla yiyecek tüketmenin sağlık açısından pek çok olumsuzluklara sebep olacağını ifade etmiştir.

Hz. Peygamber (sav), ağır ağır yer, suyu emer gibi üç nefeste içer ve “Bu daha afiyet verici, daha koruyucu ve iyidir.” buyurdu. Bir başka hadis-i şerifte

ise Hz. Peygamber (sav), “Suyu deve gibi bir solukta içmeyin. İki üç solukta, dinlene dinlene için. Su içerken besmele çekin. Bitirince de Allah’a hamd
edin!” buyurur. Her insanın ağzından dışarı def ettiği hava zehirlidir. Vücudumuzdaki kanda toplanan ‘karbonik asit’ denilen ‘kömür zehri’ nefes

borularımızdan gelen soluğumuzla çıkar. Eğer bir bardak suyu ağız dolusu olarak bir solukta içersek, nefes alıp verdikçe söylediğimiz zehir suya karışır,
içtiğimiz su ile midemize gitmiş olur. Bu sıhhi ifadeyi bilen Peygamberimiz (sav) her bardak suyu üç nefeste içerlerdi.

Ebu Hureyre (r.a.)’den gelen rivayette ise Resulallah (sav) şöyle buyuruyor: “Sizden kimse sakın ayakta içmesin. İnsan suyu (ya da herhangi bir sıvı

gıdayı) ayakta içerse, bu sıvı gıda midedeki ‘mide caddesi’ denen oluktan transit geçerek doğrudan oniki parmak bağırsağına ulaşır. Eğer oturarak
içerse, sıvı gıda önce midede birikir, asitle karışarak mikropları öldürür ve sonra oniki parmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne

uyan kimseler, kolera da dâhil birçok mikroptan ileri gelen hastalıklardan korunmuş olur. Tıp dünyası ayakta yeme içme durumunda tat duyusunun aktif
hale gelmediğini ve beynin doyma hissi uyandırmadığını, bunun da obezite başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden olduğunu ispat etmiştir. Bu

ispat, Efendimiz’in (sav) uyarısındaki hikmeti ortaya çıkarması bakımından önemli bir bilgidir.

Hurma, Kur’an-ı Kerim’de 25 yerde tekrarlanmaktadır: “Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik.” Kur’an-ı Kerim’de hurma ile
birlikte üzüm, zeytin, nar ve incir de zikredilir ki bu ürünler şer odaklarının her türlü tahribine rağmen hâlâ yeryüzünün en sahih gıdalarındandır. Yapılan

araştırmalara göre hurmanın kansere karşı koruyucu, kalp ve damar hastalıkları, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı için faydaları vardır.
Ümmü Eymen bir unu eleyip ondan, Hz. Peygamber (sav) için ekmek yapar. Efendimiz (sav) “Bu nedir?” Diye sorunca da, “Bu bizim diyarda yaptığımız

bir yiyecektir. Ben ondan sizin için bir ekmek yapmak istedim.” deyince Aleyhissalatü Vesselam da, “Şu eleyip ayırdığın kepeği una geri kat, sonra yoğur

ve ekmek yap.” buyurmuştur. München Üniversitesi Gıda ve Beslenme Enstitüsü uzmanlarından Thomas Hofmann, 2002 yılında yaptığı çalışmada,
buğdayın kabuğundaki ‘prony-Iysin’ adlı aminoasidin insanları kanser ve kalp dolaşım hastalıklarından koruduğunu keşfediyor. Kepek ve rüşeyminin

alınması, buğdayın besleyiciliğini yok eder. Bu nedenle en sağlıklı ekmek; tam buğday unu, ekşi maya, su ve işlenmemiş kaya tuzundan yapılmış
ekmektir.

İslam, her şeye bir bakış açısı sunar ve bunun merkezine de insanın iyilik ve sıhhatini koyar.

“Sofranız, evinize misafir olan Hz. Peygamber’in (sav) de yiyebileceği bir sofra olmalı!” (K.Ö.)
Sena TUNÇ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi
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Şilan DİNAR
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Ah! Bu yaşama sevinci,

Nereden gelir bilir misin?
Ağaçlardan, bitkilerden,

Çeşit çeşit çiçeklerden,

Ne güzel yaratılmış bu tabiat!
Kuşların cıvıltıları,

Ne güzel bir türkü oluşturmuş.
Böceklerden çıkan,

Farklı farklı ses tonları.

YAŞAMA SEVİNCİ

Nasıl baktığımızla ilgilidir bazı şeyler..

Paylaşmak çoğaltıcı faktördür çoğu zaman. Empati kurmak ve hissetmektir asıl
olması gereken. Başkalarının yararını gözetirsek bunun devamı gelecektir. Fayda

sağlamak, bilgiyi paylaşmak iyi hissettirir ve daha çok yapmamıza vesile olur. Bu bir

döngü haline gelir ve çoğaldıkça çoğalır. Bizler nasıl gidersek karşı tarafa, geri
bildirim aynı şekilde olur.

DÜNYAYI İYİLİK KURTARACAK

Avşin SARUHAN
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Pozitif enerji yaymak, gülümsemek,

sarılmak, bunlar güzel şeyler. İyilik
biraz da sevginin gücüyle artar.

Şefkatli ve alçak gönüllü olmak da

iyiliği arttıran etkenler arasındadır.
Amacımız her zaman iyilik ve

güzellik olsun, inanın bunun tadına
doyulmaz. İyilik ruhu da iyileştirir,

toplumu da doğayı da birçok şeyin

iyileştiricisi haline gelir.



Sevgili Okurlar,

Sizleri, benim de yaklaşık bir buçuk yıldır haşır neşir olduğum yogayla tanıştıracağım.
Size yoga kelimesini söyleyince aklınıza hemen, iç huzuru sağlayan meditasyon tarzı uygulamalar

gelebilir ve bağdaştırabilirsiniz. Bu kısmen doğru ama yoga bundan daha fazlası.

Gelin birlikte bakalım.
Peki nedir bu yoga? Eski Hint felsefesinde 5 bin yıllık geçmişi olan yoga bir beden uygulamasıdır. Son

zamanlarda da epey popülerdir. Çeşitli yoga stilleri, fiziksel duruşları ve nefes alma teknikleri ile birçok
fayda sağlar. İçerdiği nefes egzersizleri ve denge hareketleri ile ruhsal ve fiziksel faydaları bulunur. Nefes

kontrolüne yardımcı olarak, akciğer ve kalp sağlığını destekler. Yoga ile doğru nefes tekniklerini öğretir ve

günlük hayatınızda kullanmanızı sağlar. Kaslarınızı güçlendirir. Vücudunuzu esneterek diri ve fit bir
vücuda sahip olmanızı sağlar.

ÖZGÜRLÜĞE GİDEN BÜYÜK YOLCULUK: “YOGA”
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Gülizar KOLAY
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Yogada kullanılan bazı asanalar (duruş veya pozisyon), dengede durmaya çalışarak kilo vermeye yardımcıdır. Düzenli uygulandığında kasların

içerisindeki yağların erimesini sağlar. Bel ve sırt ağrılarını azaltır, bağırsakların çalışmasına yardımcı olur, bağışıklığı güçlendirir. Doğurganlığı destekler.
Stres ve depresyonu azaltarak iç huzura yardımcı olur.

Bunlara benzer, daha fazla yarara sahip olan yoganın dünya çapında popülerliği gittikçe artmaktadır.

“Nasıl yapacağım, ekipmanlar neler?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim.
Bunun için iki şey gereklidir: Vücudunuz ve aklınınız.

Sessiz ve kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir ortam oluşturarak, bedeninizin ihtiyaçlarına göre pozisyonlara girebilir, bedeninizi esnetebilirsiniz.
Başlamadan önce 2-3 saat öncesinden aç olmak ve sabah saatlerinde yapmak en üst düzeyde fayda sağlar.

Haydi o zaman matların (üzerinde yoga çalışmaları yaptığımız halı tarzı spor ürünü) önünde buluşmaya hazır mıyız?

CAMDAKİ SON DAMLA

DEM YETMEDİ
Yeryüzü müydü seni gösteren gökyüzü mü,

Aşkın sesi hangi ritimden çalınıyor söylesene,
Dizeler mi dağları aşmış gelmiş,

Bundan önce rastlanmamış ki böyle sevgiye.

Ressam mıydı çizgilerini tenime çizen,
Ya da yazar mıydı sonumu söyleyen ey güzel,

Hangi gözlerdi beni dile getiren,
Ya da hangi sözlerdi beni kalbine hapseden, 

Hangi suskunluktu beni gömdüren söylesene,

Boşuna mıydı bunca kavga bunca söylem,
Dünya mı dönmeyi unuttu nedir bu acelen, 

Beni benden alanı söylesene,
Dünde mi kaldı özlem ya da yarınlarda mı,

Yoksa yarınlardan da mı yakındı,

Nedir bu hasret nedir bu sensizlik,
Bana ölümden farkını söylesene.

Geçtim gördüm dünya âlemi.

Asırlardır geçmeyen veremi,
İnsanlık denen nimeti,

Göremeden göçtüm gittim.

Saydım durdum geceleri.
Önümüze sayılmış koca günleri,

Saymaya dem yetmedi.
Göremeden göçtüm gittim.

Edep denen hikmeti,

Para denen zilleti,
Güzel sözle hoş sohbeti,

Göremeden göçtüm gittim.

Şaban ATLI
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

Keziban KANDEMİR
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Nedenini bilmiyorum ama içimde bir burukluk var sanki

Kırgınım hayata, belki de kızgınım biraz yeşeremeyen umut tohumlarına
Saf yüreğiyle, ümit dolu bakışlar sergileyen küçük bir çocuğun gözünden izliyorum gökyüzünün mavisini 

Biraz da hâlâ ışığı sönmemiş umutlarımı taşıyorum cebimde

Olur ya açılmaz dediğin bütün kapılar bir gün bize de açılır belki
Neyse ki düşlerimi çizdiğim dünyamda umut kapılarımı hiçbir zaman kapatmadım ben 

Bu yüzden taşıdığım bu hüznü, kırgınlığımı gecenin karanlığına bıraktım
Güzel günlere duyduğum özlemi, muhabbet kuşlarına anlattım

Ve onların da söylediği gibi hiç ummadığın bir anda çiçek açar umutlar

Yeter ki sen vazgeçme, seni hayata bağlayan umutlarından

UMUDUM HAYALLERİMDE SAKLI



Ø 15 Ekim 2021 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber düzenlenen 

Meme Kanserine dikkat çekmek için, tarihi birinci caddede farkındalık yürüyüşüne katıldık. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU 
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ETKİNLİKLERİMİZ

Ø 31 Ekim 2021 tarihinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet BAYAR, Kültür ve Spor Şube Müdürü Mehmet FİDAN 
ve topluluk öğrencilerimizle Meydan Başından Cuma Tepesine, Sağlık ve Kültür Yürüyüşü gerçekleştirdik.



Ø 2 Kasım 2021 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN hocamızın konuşmacı olduğu “Yurtdışında Eğitim: YLYS Burs 

Programı” seminerimizi gerçekleştirdik. Hocamız Yurtdışında Yüksek Lisans ve Doktora hakkında, bilgilerini ve deneyimleri bizimle paylaştı. 
Katılım ve desteklerinden dolayı Kültür Şube Müdürümüz Mehmet FİDAN, Topluluk Danışmanımız Doç. Dr. Reşit YILDIZ hocalarımıza

ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU 
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ETKİNLİKLERİMİZ



Ø 7 Kasım 2021 tarihinde Okçuluk, Matrak ve Rahvan Atları Kültür Tanıma Etkinliğimizi gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı Sağlık, Kültür ve Spor  

Daire Başkanı Mehmet BAYAR, Kültür ve Spor Şube Müdürü Mehmet FİDAN ve SKS ailesine teşekkür ederiz.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU 

11

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2021 SAYI: 2

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

ETKİNLİKLERİMİZ



Ø 25 Kasım 2021 tarihinde Mardin İl Sağlık Müdürlüğüyle birlikte  ‘Diyabet Semineri’ gerçekleştirdik. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim BİLİCİ, 

Endokrinoloji  Uz. Dr. Davut SAKIZ, SHMYO Müdür Yardımcısı Harun GENCER  ve Topluluk Akademik Danışman Hocamız Doç. Dr. Reşit YILDIZ'ın 
konuşma yaptığı seminerimizi öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU 
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MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK TOPLULUĞU (MAÜBVD)

Bizler, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Beslenme ve Diyetetik Topluluğuyuz.

Diyetisyenlik mesleği geçmiş yıllardan beridir hastalıkları önlemek, hastalıklarda yaşam koşullarını geliştirmek ve
hastalıktan sonra tekrar nüksetmemesini sağlamak için insanlara profesyonel destek vermektedir. Beslenme,

doğumdan ölüme kadar geçen süreçte insanlar için en önemli unsurdur denilebilir. Diyetisyenlik mesleği beslenme

konusunda en kapsamlı eğitimi veren kurumdur.
Beslenme ve Diyetetik Topluluğu olarak amacımız, insanlara sağlıklı olmaları için gerekli olan yeterli ve düzenli

beslenme tavsiyelerini verebilmek. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle farkındalık yaratabilmek ve eğitimlerle
birlikte diyetisyenlik öğrencilerinin daha da gelişmesini sağlamaktır.

Etkinliğimizden Fotoğraflar
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Bu yılın ilk faaliyeti olan Diyabet Hastalığı Farkındalık Faaliyetini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının destekleri ile düzenledik. Mardin İl Sağlık

Müdürlüğü’nün de çok değerli teşrifleriyle hem eğlendik hem de Beden Kütle İndeksi (BKİ) ölçümleri yaptık.
Diyabet hastalığı yeterli beslenme sayesinde büyük çoğunlukla önlenebilir bir hastalık. Hastalık esnasında uygun bir diyetle hastaların yaşam koşulları

iyileştirilebilir.

Beslenme ve Diyetetik Topluluğu olarak sizleri diğer etkinliklerimizde görmekten mutluluk duyarız. Sağlıkla kalın...
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Feyzi Çölgeçen

Feyzi Çölgeçen
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Feyzi Çölgeçen

Feyzi Çölgeçen
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Feyzi Çölgeçen

Feyzi Çölgeçen
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Feyzi Çölgeçen

Feyzi Çölgeçen



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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