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AKADEMİK EDİTÖRDEN

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Değerli SBF okurları;

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurduğumuz SBF Öğrenci Gazetesi’nin üçüncü sayısını siz değerli okurları ile buluşturmanın heyecanını
yaşıyoruz.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Ebelik, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik bölümlerindeki öğrenciler kendi alanları ile sınırlı kalmayarak

kendi kabiliyetleri doğrultusunda farklı içerikler oluşturmaktadırlar. Yani sadece sağlık bilimleri alanında değil aynı zamanda edebiyat, tarih, turizm,
resim gibi alanlarda da biz öğrenciler, farklı kabiliyetlerimizi sergileme imkânı bulmaktayız. Öğrenci editörlük görevimi hakkıyla yerine getirmeye

çalışırken incelediğim içeriklerdeki bu çeşitlilik benim de farklı alanlardaki bakış açımı geliştirmektedir. Çünkü benim için her bir içerik insanların iç
dünyalarına yaptığım bir yolculuk demektir. Bu yolculuk bittiğinde iyiye vesile, insanlara destek ve çabalamış olabilmenin verdiği hissiyat ise çok

kıymetlidir. Bu hissiyatın yanına ilim ile meşguliyetten gelen bir mutluluk da eklenmektedir. Bu mutluluğumuzun daim olmasını umuyorum. Bir ağaç gibi

meyve verebilmeyi, bir meyve gibi fayda sağlayabilmeyi hedefliyorum. İlim ile meşguliyetten gelen sorumluluğu yerine getirebilmeyi temenni ediyorum.
SBF Öğrenci Gazetemizin, öğrencilerimizin çok yönlü bireyler olarak kendilerini yetiştirmelerine katkı sağlamakla birlikte ülkemizdeki diğer

üniversitelere de örnek teşkil edebileceğine inanıyorum.
SBF Öğrenci Gazetemize içeriklerini göndererek destek olan öğrenci arkadaşlarıma, öğrenci editör arkadaşlarım Suat KIRKLER ve Ayşe Gül

SAĞLAM’a, akademik editör hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN, Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESKİN ve Arş. Gör. Mehmet ÖZYURT hocalarıma da

ayrıca teşekkür ediyorum.
Saygılarımla.

ÖĞRENCİ EDİTÖRDEN

Kübra Yeşim YAMAN
SBF Öğrenci Gazetesi Öğrenci Editörü

Ebelik Bölümü Öğrencisi

Arş. Gör. Mehmet ÖZYURT

SBF Öğrenci Gazetesi Editörü

Değerli SBF Öğrenci Gazetesi okurları,

SBF Öğrenci Gazetemiz, öğrencilerimizin akademik gelişimleri yanında farklı konulardaki paylaşımlarını,
fikirlerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmak amacıyla yayın hayatına 2021 Eylül ayında başladı. Üç

ayda bir yayınlanan öğrenci gazetemizin, sizlerden gelen değerli içerikler ile üçüncü sayısını yayınlamanın

mutluluğunu paylaşıyoruz.

İlk iki sayıda çeşitli edebi metinler, şiirler, fotoğraflar, kara kalem çalışmaları, kitap önerileri, röportajlar,

öğrenci topluluklarının etkinlikleri, 2020-2021 mezuniyet töreni ve fotoğrafları, bölüm tanıtımları, akademik
editörler ve öğrenci editörlerimizin yazıları gibi içerikler yer aldı. Bu sayımızda Kübra Yeşim YAMAN’ın

“Öğrenci Editör” yazısı, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN’ün akademik dergimiz olan “Artuklu International

Journal of Health Sciences Dergisi” hakkındaki yazısı, Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESKİN’in “Sağlık Yönetimi
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitimine Başladı” yazısı, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İslami İlimler

Fakültesi’nin organize ettiği, Prof. Dr. Salim BİLİCİ’nin konuşmacı olduğu “Kur’an’da Yaratılış ve Embriyoloji
Konferansı” haberi, Ayşe Gül SAĞLAM’ın “Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim BİLİCİ Hocamız ile

Röportaj” yazısı, Prof. Dr. Selmin ŞENOL’un konuşmacı olduğu “Mesleki Özdisiplin ve Kariyer Adımları

Semineri” haberi, Ayşe Gül SAĞLAM’ın “Prof. Dr. Selmin ŞENOL Hocamız ile Röportaj” yazısı,
Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Mardin Artuklu Üniversite Temsilciliği’nin kuruluşu ve etkinlikleri, Amine ÇEBER’in “Türk Hemşireler

Derneği Öğrenci Komisyonu’ndan Beyza CANARI ile Röportaj” yazısı, Suat KIRKLER’in “İnternet Bağımlılığına Karşı Kültürlerarası İşbirliği İçin
Fransa’daydık” yazısı, Amine ÇEBER’in hemşirelik bölümünü tercih etme sürecini ele aldığı “Nereden Nereye: Benim Hemşirelik Süreci” yazısı,

Gülizar KOLAY’ın “Emzirmenin Faydaları” yazısı, Kadriye OLGAÇ’ın “İletişim Donanımları” kitabından etkilendiği kısımları paylaştığı yazısı, Işıl

EMÜL’ün “Minimal Gözlük (Kontakt Lens)” yazısı, Yusuf Emre EYİOL’un “Tarihe Adanmış Sözler” yazısı, Sağlık ve Spor Topluluğunun etkinlikleri,
Tuğba KAYA’nın ve Zahide DARWISH’in “Kara Kalem Çalışmaları” ve Feyzi ÇÖLGEÇEN’in kadrajından fotoğraflar yer alıyor.

Gazetemizin kuruluşundan, bu üçüncü sayısına kadar emeği geçen herkese, içerik gönderenlere, topluluk temsilcilerimize, akademik ve öğrenci
editörlerimize ve okurlarımıza tek tek teşekkür ederiz.

Gazetemizin tüm sayılarına Mardin Artuklu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi web sayfasından erişilebildiğini hatırlatır, gazetede yer almasını

istediğiniz içeriklerinizi göndermeniz, eleştiri, fikir ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı esirgememeniz dileğiyle. Keyifli okumalar.

Feyzi ÇÖLGEÇEN
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ARTUKLU INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AKADEMİK DERGİSİ 
YAYIN HAYATINA BAŞLADI

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan “Artuklu International Journal of

Health Sciences” akademik dergisi yayın hayatına başlamıştır.
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yayın organı olan dergimiz uluslararası

akademik bir dergidir. Tıp ve Sağlık Bilimlerinin farklı alanlarında etkin uygulama, çalışma ve

araştırmaların bilimsel yayınlara dönüştürülerek ulusal ve uluslararası düzeyde
yaygınlaştırılmasını ve bilim alanına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergi, çift-kör hakemli ve açık erişimli olup Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı
olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili, Türkçe ve İngilizcedir. Dergimiz Tıp ve Sağlık Bilimleri

alanında özgün araştırmalar, derleme, olgu sunumları ve editöre mektup yazılarını

değerlendirmek üzere kabul eder.
Bu derginin Mardin Artuklu Üniversitemizin ulusal ve uluslararası akademik alanlarda ağırlığını

hissettirmeye yönelik çabalarını arttırarak devam ettirmesine katkı sunacağına inanıyoruz.

Dergimizin ilk sayısı Aralık 2021’de yayınlanmış olup, ilk sayıda yayınlanan bütün çalışmalara DOI numarası verilmiştir. Dergimize gönderilen bilimsel

çalışmalar Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler çerçevesinde titizlikle incelenmektedir. İlk sayının
yayınlanmasının hemen akabinde DergiPark platformuna kabul edilmiştir. Türkiye’deki farklı üniversitelerden araştırmacılar makalelerini dergimize

göndermektedir. Genç ve dinamik bir editör kurulu ile çalışmak dergimizin kalitesini çok hızlı bir şekilde arttıracağına inanıyorum. Çok kısa sürede çeşitli

ulusal ve uluslararası indekslerde taranmasını hedeflemekteyiz.
Dergimizin kuruluşundan bugüne kadar her aşamada bizleri cesaretlendiren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR’a, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dekanı Sayın Prof. Dr. Serhat HARMAN’a, dergimizin Editör Kuruluna, eserlerinin yayınlanması için bizi tercih eden yazarlara, dergimize gelen
çalışmaların değerlendirmelerini yapan hakemlere ve danışma kurulu üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlk günün heyecanı ile çalışmalarına devam eden Editör Kurulu çalışma arkadaşlarıma dergideki bütün emekleri için çok teşekkür ediyorum.

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN

Artuklu International Journal of Health
Sciences Baş Editörü

Editör Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Engin ATAY
Prof. Dr. Semir PAŞA

Prof. Dr. Selmin ŞENOL
Dr. Jiyan ASLAN CEYLAN

Dr. Leyla BARAN

Dr. Hülya KESKİN
Dr. Norah Abdullah Bazek Madkhali

Dr. Seher TANRIVERDİ
Dr. Yeşim YEŞİL

Yabancı Dil Editörleri

Dr. Halit ALKAN
Dr. Ahmet BÜTÜN

Dr. Hakime Reyyan YAŞAR

Yazım Editörü

Arş Gör. Erman Berk ÇELİK

Mizanpaj Editörü

Arş. Gör. Mehmet ÖZYURT

Baş Editör

Dr. Ahmet BÜTÜN
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SAĞLIK YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİNE BAŞLADI

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Değerli SBF Öğrenci Gazetesi okurları,

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 01.09.2021 tarihli yürütme kurul kararı ile Sağlık Yönetimi Ana
Bilim Dalı’na bağlı; Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (Normal Öğretim), Sağlık

Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (İkinci Öğretim), Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

(İkinci Öğretim) programları kabul almıştır. Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanı
Arş. Gör. Mehmet ÖZYURT hocamızın, gazetenin ikinci sayısına özel hazırlamış olduğu

“Mardin Artuklu Üniversitesi-Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans
Programları Hakkında” başlıklı yazısında lisansüstü programlarımızın kabul aldığı

müjdesini ve ilk öğrencilerin 2021-2022 Bahar döneminde alınacağını siz değerli

okurlarımız ile paylaşmıştık.
Bu sayıda ise sizlerle daha güzel bir heyecanı paylaşmanın haklı gururu içindeyiz. Yüksek

lisans programlarımız 2021-2022 Bahar Yarıyılında öğrenci alımına başlamış, Sağlık
Yönetimi Tezli Yüksek Lisans (Normal Öğretim) programına 3 öğrenci, Tezsiz Yüksek

Lisans (İkinci Öğretim) programına da 36 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Sağlık Yönetimi

Yüksek Lisans eğitimine erişmeleri, öğrencilerimize; akademik kariyerlerini sürdürebilme,
akademik yazım alanına katkı sunabilme, görev aldıkları kurum/kuruluşlardaki her bir

fonksiyondaki iş akış süreçlerine artı değer katabilme fırsatını getirecektir. Bu vesile ile

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KESKİN

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı
SBF Öğrenci Gazetesi Editörü

programlarımızın öğrencilerimize, fakültemize, üniversitemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık Yönetimi bölümü lisansüstü programların açılmasından bugüne kadar her aşamada desteklerini esirgemeyen ve motive eden Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat HARMAN’a, gazetede bölümümüzün tanıtımına ve bölüm ile ilgili gelişmelerin yer almasına imkan sağlayan aynı

zamanda Bölümümüz Akademik Kurulu’nda yer alan ve her zaman değerli katkılarını bizlerle paylaşan Gazetemiz Editörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet

BÜTÜN’e, lisansüstü programların açılması sürecinde başvuru dosyasının hazırlığı, bölümün web sitesi tasarımında büyük emeği olan ve her zaman
özveri ile çalışan bölümümüz öğretim elemanı Arş. Gör. Mehmet ÖZYURT’a teşekkürlerimi sunuyorum.

Mardin'in sahip olduğu yerel bilgiyi evrensel bilgi ile harmanlayıp; 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 yetiştirme vizyonu ile açılan bölümümüzün ekip anlayışına sadık, yenilikçi, katılımcı ve ortak akıl ilkelerine sahip çıkan lisansüstü

öğrenci sayısının artarak devam etmesi dileğiyle…

KUR'AN'DA YARATILIŞ VE EMBRİYOLOJİ KONFERANSI

Mardin Artuklu Üniversitesi SKS Konferans Salonu'nda 29 Aralık 

2021 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim BİLİCİ’nin
"Kur'an'da Yaratılış ve Embriyoloji" 

konusunda vermiş olduğu konferans yoğun katılımla gerçekleşti. 

Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi’nin 

ortaklaşa düzenlediği konferansta 
insanın doğumundan ölümüne kadarki süreçte 

özellikle fertilizasyon döneminde yer alan kavramların 

Kur’an-ı Kerim ayetlerindeki karşılığının olduğunu belirten hocamız 
bireyin bunu düşünmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. 

Değerli konuşmalarından ve katkılarından dolayı 

Prof. Dr. Salim BİLİCİ hocamıza; 
katılımlarından dolayı Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 

İslami İlimler Fakültesi değerli hocalarına, öğrencilerine ve 

SKS Daire Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız. 
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Merhabalar Hocam, ben Ayşe Gül SAĞLAM. Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle davetimizi kırmayıp bizimle röportaj yaptığınız için

teşekkür ederiz. İlk soru ile başlamak istiyorum.

Prof. Dr. Salim BİLİCİ kimdir? Kendinizden biraz bahseder misiniz? En sevdiğiniz özelliğiniz nedir?

Öncelikle, benimle bu röportajı yaptığınız için siz genç arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Salim BİLİCİ, Diyarbakır’da bir ilçede doğdu. Babasının memuriyeti nedeniyle ilkokulu, ortaokulu ve liseyi ayrı ayrı yerlerde okudu. Bunun

kazanımları olmakla birlikte dost ve arkadaşlarını ve birçok anılarını geride bırakmış oldu. Bölgeyi tanıma adına, ülkemizi tanıma adına, farklı
insanları tanıma adına, farklı tecrübeleri edinme adına çok kazanımları oldu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1,5 yıl kadar süre sağlık ocağında çalışıp uzmanlık eğitimi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne

gittim. Uzmanlık eğitimimi ve mecburi hizmetimi Van’da yaptım. Mecburi hizmetimin 2. yılında bana başhekim yardımcılığı teklif edildi. O an hazır
olmadığım için biraz istemeyerek de olsa başhekim yardımcılığı görevini yapmak zorunda kaldım. Bu süreç ile idarecilik serüvenim başladı. Daha

sonra Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde bir süre çalıştım, yine orada da bir süre başhekimlik yaptım.

TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SALİM BİLİCİ HOCAMIZ İLE RÖPORTAJ
Röportajı Yapan: Ayşe Gül SAĞLAM

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

En çok sevdiğiniz çalışma alanı nedir? Doktorluk mesleğini niçin seçtiniz?

En sevdiğim çalışma alanı?
Bölgedeki veya Anadolu'daki birçok genç, aile ve mahalle baskısından kendilerine sevdiği mesleği tercih etme özgürlüğü kısıtlanarak tıp

fakültesine yönlendirilmekte ve tercih etmek zorunda bırakılmaktadır. Gelir düzeyi düşük bir memur çocuğu olarak ben de popüler olan bu mesleği

bir ezber olarak seçtiğimi düşünüyorum.
Öğrencilik ve meslek hayatım boyunca “Ben doktor mu olmak istiyorum veya mahalle baskısından dolayı mı tıp fakültesine gitmek istiyorum? Bu

meslek fıtratıma uygun mudur?” diye hep sordum kendime.
Tıp fakültesini bitirdikten sonra insanlara yardım etmenin, insanlarla daha rahat iletişim kurmanın, insanların gönlünü kazanmanın verdiği hazla

aslında çok güzel bir meslek olduğunu uygulayarak görmüş oldum. Mesleğimi sevsem de yine de bir sosyal bilimci, bir dil bilimci olsam daha

başarılı ve mutlu olabilir miydim diye de her zaman kendime soruyorum. Aslında mesleğimizin itibarsızlaştığı son zamanlarda bu soruları daha
fazla sormuyor da değilim.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmayı niçin tercih ettiniz?

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyorken Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulma kararını bölge halkı ile

birlikte ben de basından duymuştum. Rektör Hocamız tarafından bana dekan olarak çalışma teklifi gelince, doğrusu beklemediğim bir teklif ile
karşı karşıya kalmıştım. Son 3 yılda batıdaki iki üniversiteden ve doğudaki bir üniversiteden benzer teklifler gelmiş olmasına rağmen, bölgede

kalma istek ve arzumla reddetmiştim. Ben normalde bu gibi hayatımızı etkileyen ciddi tercihlerde çok zor karar veren bir insanım. Buna rağmen
Mardin olunca bu konuda çok fazla tereddüt etmeden buraya hizmet etmem gerektiği düşüncesiyle Rektör hocamızın nazik davetlerine icabet

ettim. Mardin'in kültürel zenginliğini biliyor ve ilgi duyuyordum. Mesela Mardin’de konuşulan yerel Arapçayı, Süryaniceyi öğrenebilme fırsatı,

Mardin’i tercih etme nedenlerimin arasındaydı. Burada mümkün olduğunca ana dili Arapça olan vatandaşlarla Arapça, Süryani olanlar varsa
Süryanice konuşmaya gayret ediyorum ve bu alanda da yol kat ettiğimi de düşünüyorum.
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Cumhurbaşkanı kararıyla kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin süreci nasıl oldu? Bundan sonraki süreç yönetiminde bizi neler

bekliyor?
Öncelikle Mardin’imize hayırlı olsun. Mardin Artuklu Tıp Fakültesi’nin kurulmasının karar süreci gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Burada, Sayın Valimiz,

Rektörümüz, yerel siyasetçiler, yerel sivil toplum kuruluşları ve bireyleri ciddi şekilde emek sarf ettiler. Bunların emeğini unutmamak gerekir. Ancak

zorluklara rağmen kurulduktan sonraki süreç çok daha zor ve engebeli bir süreçtir.
Bir tıp fakültesi için esas olan, öğrenci ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimini sürdürebilmeleri, stajlarını sürdürebilmeleri için bir “Tıp Fakültesi

Hastanesi” gerekiyor. Derslik, laboratuvar ve öğretim üyelerinin odalarını kapsayan “Temel Bilimler Binası” olması gerekiyor. Temel bilimler binası
içinde laboratuvarları kurmamız gerekiyor, kütüphane kurmamız gerekiyor, öğrenci için sosyal alan kurmamız gerekiyor.

İşin bir boyutu hastane, diğer boyutu temel bilimler binasıdır. Bunların maliyeti çok yüksek, ciddi bir maddi kaynak gerekiyor. Ciddi bir zaman da

gerektiriyor.
İkinci bir boyut ise; temel bilimler binası ve hastane kursanız da esas faktör değerli bilim insanlarını, değerli öğretim üyelerini kadroya katmanız

gerekiyor. Burada hizmet edecek, hizmet aşkı olacak, değer katacak bilimsel olarak bilgi birikimi olan ve kendini geliştirmeye, halka hizmet etmeye
arzulu olan değerli öğretim üyelerini buraya katmanız gerekiyor.

Şu ana kadar geldiğimiz süre içerisinde binayla ilgili, hastaneyle ilgili olan kısım için ciddi çabalarla Mardin Devlet Hastanesi’ni ikinci basamak bir

devlet hastanesinden, üçüncü basamak bir eğitim ve araştırma hastanesine dönüştürdükten sonra üniversite olarak orayla ilgili bir protokol
imzaladık. Bu durum bizi gerçekten çok rahatlattı.

Buraya gelen öğretim üyelerimizin sahada çalışabilmesi için bu gerekliydi. Çünkü özellikle klinik branşlardaki hekimlerin sahada olması gerekiyor.
Çalışma alanı ve eğitim hizmetlerini yürütebilme yönüyle hem üniversitemize katkısı oldu hem de Mardin halkı akademik birikimi olan hocalarımıza

hemen muayene olma şansını bulabilecekler.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi olunca daha önce yapılamayan bazı ameliyatları veya sosyal güvenlik kurumlarınca ödemesi yapılamayan bazı
ameliyatları, bazı hizmetleri yapabiliyorsunuz ve o hizmetleri fatura edebiliyorsunuz. Bu şekilde bundan sonraki süreçte daha ciddi ameliyatları,

daha efor gerektiren ameliyatları bölge halkını başka yerlere yönlendirmeden yapabileceğiz.
İşin ikinci temel bileşeni temel bilimler binası; temel bilimler binası için de bir hayırsever insanımızın sözü var. Bu hayırseverimizin binayı yapmasını

öngörüyoruz. Ancak şu anda Mardin’de yapılacak olan Şehir Hastanesi ile ilgili proje tam netleşmediğinden, o projeye uygun olacak şekilde temel

bilimler binasını yapmamız gerekiyor. Şehir Hastanesi projesinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Proje ortaya çıktıktan sonra temel bilimler binası için
de kısa sürede temelimizi atmayı öngörüyoruz.

Bunları tamamladıktan sonra laboratuvar, kütüphane ayağını tamamlamış olacağız ama bu süreç içinde de hastanemiz ve temel bilimler binamız
oluşuncaya kadar mevcut rektörlük binasının yanındaki ek bina tıp fakültesine tahsis edildi. 1. ve 2. sınıfların burada eğitimlerini sürdürecek kadar

bir alanımız mevcuttur.

Asgari öğretim üyeleri ve laboratuvar kısmını tamamladıktan sonra öğrencilerimizi ilk başta burada karşılayabileceğiz. An itibariyle laboratuvar,
kütüphane ve öğretim üyesi gibi standartları sağladıktan sonra ilk 3 yıl bu binada da eğitimleri sürdürebilecek kapasitemiz var, ona göre planlamayı

öngörüyoruz. Daha sonraki süreçte binalarımız tamamlandıktan sonra kampüsteki alanımıza geçmiş olacağız.

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Mardin için kazanımları ne olacak?

Mardin’in nüfusu bir milyona yakın ve Mardin’den daha doğuda olan Şırnak, Şanlıurfa’nın bazı ilçeleri ve Batman’ın bazı ilçelerinden sevk alan bir

ilimizdir.
Mardin Devlet Hastanesi ikinci basamak hastane olduğu için haliyle her türlü ameliyat yapılamıyordu ve buradan ilk etapta üçüncü basamak olarak

Diyarbakır’a Dicle Üniversitesi’ne veya Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tüm bölge halkı gitmek zorunda kalıyordu.
Kurulumumuz tamamlandığında büyük oranda bu il dışı sevklerin azalacağını öngörüyoruz. Vatandaşlar kendi hastanelerinde, kendi evlerinde

kalarak kendi şehirlerinde bu hizmeti elde edebilecekler. Bir yere sevk olduğunuzda zaman ve ekonomik kaybınız oluyor, kalacak yer sıkıntısı

yaşıyorsunuz, evde bıraktığınız küçük çocuklarınıza bakacak birilerini bulma vs. bir sürü bileşen açısından insanlarımız daha kazançlı olacaklardır.
Zaman içinde hastane, altyapı ve teknik donanım açısından gelişecektir ve geliştikçe yerinde hizmet alma oranı çok daha fazla artacaktır.

Bir başka boyutu tıp fakültesinin bulunduğu şehirler sevk alan şehirler oluyor ve bu da haliyle o şehrin gelişmesine sebep oluyor. Daha önce
insanlar nasıl Diyarbakır’a Dicle Üniversitesi’ne gidip orda hizmet alıyorduysalar yine bölgeden de vatandaşlarımız Mardin’e gelip Mardin’den sağlık

hizmeti almış olacaklar. İkinci bir boyutu ise Mardin sınıra yakın bir şehrimiz; Irak ve Suriye’den vatandaşlarımız da sınır kapılarımızdan girdikten

sonra ilk olarak üçüncü basamak konumunda hastanelerimizi Mardin’de bulacaklar. Altyapı ve teknik donanımda ciddi bir ilerleme sağlarsak,
standartlarımızı yükseltirsek bunun sağlık turizmi anlamında çok ciddi bir kazanım olacağını düşünüyoruz. Burada, yurtdışından da gelecek

insanlara hizmet edebileceğimizi düşünüyoruz.
Bunun hem hizmet boyutu var hem de ekonomik kazanım boyutu var. Buraya yurtdışından gelen insanların konaklaması, hizmet satın alması, diğer

ticari anlamda esnaflar açısından da büyük bir kazanım olacaktır. Bir an önce oradaki hastaların da buraya yönelimini sağlamak için hızla kendimizi

geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ne zaman öğrenci alınımına başlanması planlanmaktadır?

Öğrenci almak için çeşitli standartlar var. Tıp fakültesi kurulumu için yaklaşık 38 branşta ana bilim dalı kurulması gerekiyor. Biz bunu öncelikle
sağlamak durumundayız. İlk 3 yıl için 18 branşta öğretim üyesini kadromuza dahil etmemiz gerekiyor. Öncelikle bu standartları tamamlamak

durumundayız.

İkinci boyutu ise laboratuvarlarımızı asgari olarak tamamlamamız gerekiyor, kütüphanelerimizi tamamlamamız gerekiyor. Fiziksel olarak binamızın
yeterli standartlara sahip olması gerekiyor. Bunları sağladıktan sonra YÖK’e başvurup standartları sağladığımızı beyan edip, denetimden geçtikten

sonra öğrenci alımına başlayabiliriz.
Mevcut durumda henüz bunların birçoğunu tamamlamadık ancak hızla tamamlama sürecindeyiz. Önümüzdeki yıl içerisinde öğrenci alma hedefimiz

olsa da bunu henüz öngöremiyoruz. Ancak bir sonraki yıl kesinlikle Mardin’de öğrencilerimizin eğitimine başlamasını planlıyoruz.

TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SALİM BİLİCİ HOCAMIZ İLE RÖPORTAJ
Röportajı Yapan: Ayşe Gül SAĞLAM

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
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Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile şu an mevcut olan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu arasındaki

ilişkiler nasıl olacak?
Sağlık bir bütündür, sağlık hizmetini sunmada bütün bileşenler eşit oranda katkısı olan alanlardır. Tabii ki en başta hekiminizin olması gerekiyor.

Ancak hekim olduktan sonra bunu tek başına sürdürmesi mümkün değildir. Sağlık ekip işidir.

Diğer sağlık personelleri de uygulayıcı olarak sahada büyük bir role sahiptirler. Bu nedenle hekiminiz ne kadar iyi olursa olsun eğer sağlık
personeliniz iyi değilse veya yoksa başarılı olamazsınız. Aynı şekilde sağlık personeliniz iyi, hekiminiz iyi değilse de başarılı olmazsınız. Bu yüzden

bir bütün olarak görüyoruz.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde nispeten bizden daha oturmuş bir fakülte olması bizi mutlu ediyor. Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Tıp Fakültesi sadece

binaları farklı ve eğitim binaları farklı olmasına rağmen aslında birdir, bir bütündür. Benim bakış açım bu şekildedir.

O yüzden öğretim üyelerimizle Üniversitemize, tıp fakültesine hizmet ederken şüphesiz Sağlık Bilimleri Fakültesi için de ne derece katkımız
olacaksa katkı sunacağız. Laboratuvarlarımızla, dersliklerimizle, öğretim üyelerimizle; aynı şekilde bizim de eksik olan yanlarımızı veya

faydalanacağımız yönleriyle Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki değerli hocalarımızdan katkı alacağımızı umuyoruz. Şu anda da buradaki sinerjiyi
hissedebiliyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki değerli hocalarımızın heyecanları ayrıca bizi mutlu ediyor. Her zaman için birlikte bir olacağız ve

üniversitemize, öğrencilerimize çok güzel bir eğitim vermek için birlikte çalışacağımızı umuyorum.

TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. SALİM BİLİCİ HOCAMIZ İLE RÖPORTAJ
Röportajı Yapan: Ayşe Gül SAĞLAM

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Biz öğrencilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır?

Öğrenci kardeşlerime ileteceğim mesaj şudur; hayat hem kısa hem uzun bir süreçtir. Kısalık boyutuyla bazı şeyler için boşa harcayacak zamanınız
yok. O anlamda zamanın her anını değerlendirmeniz gerekiyor. Belki hayatınız boyunca en mutlu, en keyifli geçireceğiniz zaman öğrencilik yıllarıdır

diyebiliriz ve daha sonra hayıflanabilirsiniz. Gerçekten öğrencilik yılları insan için altın değerinde olan bir süreçtir. Onun için anın tadını çıkarın, en

verimli şekilde geçirin; hem sosyal açıdan, hem ilmi açıdan kendinizi en üst düzeyde tutmaya çalışın.
Ders zamanında ders, sosyal yaşam anında hayatınızı, arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanlar açısından hepsini birlikte değerlendirmek gerekiyor.

Sadece ders çalışmayla olmaz, sadece sosyal hayatı yaşamak da olmaz.
Bu anlamda özellikle dil konusuna değinmek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka eğer ileride meslek hayatınızda başarılı olmak istiyorsanız, özellikle

İngilizce olmak üzere mutlaka 1 yabancı dil ama mümkünse 2-3 yabancı dil öğrenin. Eskisi kadar zor da değil. İnternete girdiğinizde kaynaklara çok

rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yurtdışında siteler var; Türkçe bilmeyen hocalarla birebir konuşabiliyorsunuz. Bu da insan için uygulama alanı
olarak çok önemlidir. Hayatınızın her anında mesleğinizle ilgili, derslerinizle ilgili birçok şeyin değiştiğini görmüş olacaksınız.

Şu anda ilminden ve birikiminden faydalanabileceğiniz değerli öğretim üyeleri varken mutlaka onlardan faydalanın. Yarın öğretim üyelerinize
ulaşamayabilirsiniz. Kafanızdaki soruları veya sormak istediğiniz şeyleri hocalarınıza sorunuz. Mezuniyetten sonra uygulama alanında, sahada bazı

şeyler için geç olmuş olabilir daha önce sormadığınız veya sormak isteseniz de, bilgiye ulaşmak isteseniz de veya pratiğe ulaşmak isteseniz de

sıkıntılı olabilir. Özellikle sağlık alanındaki öğrenci kardeşlerim; stajlarını çok iyi değerlendirsinler, staj döneminde edindikleri beceriler hayatlarında
çok katkıları olacaktır.

Sormak hiçbir zaman ayıp değildir, sormamak ayıptır. Bilmemek ayıp değil sormamak ayıptır. Mutlaka ve mutlaka sorun. Hiç kimse sizin
sorununuzu yadırgamaz; soru saçma olabilir diye kafanızda bir soru işareti olmasın; insan bilmeyince saçmalayabilir bu doğaldır. Bunu hocalarınız

veya sahadaki tecrübeli büyükleriniz mutlaka hoşgörüyle karşılayacaktırlar ve cevap vereceklerdir. Ama yarın öbür gün belli bir kariyere geldiğinizde

bazı şeyleri sormaktan çekinebilirsiniz. Onun için şu anda kendinizi maksimum düzeyde geliştirmeye çalışın.

Bizlere vakit ayırdığınız ve değerli katkılarınız için teşekkür ediyoruz.

Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
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SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

MESLEKİ ÖZDİSİPLİN VE KARİYER ADIMLARI SEMİNERİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimler Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selmin ŞENOL, 16 Aralık 2021 tarihinde 

Vali Kılıçlar Konferans Salonunda, Fakültemiz öğretim üyeleri ve 

öğrencileriyle "Mesleki Öz Disiplin ve Kariyer Adımları" semineri 
kapsamında bir araya geldi. 

Kariyer gelişimi, hemşirelikte disiplin, bakım sürecini bilimsel bilgiyle 

birleştirip önemini arttırma ve hastalarla iletişim konularına değinilen 
seminer yoğun katılımla gerçekleşti.

Değerli konuşmalarından dolayı Prof. Dr. Selmin ŞENOL hocamıza, 

desteğini esirgemeyen 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat HARMAN hocamıza

Dr. Öğr. Üyesi Yeşim YEŞİL, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN,

Dr. Öğr. Üyesi Leyla BARAN hocalarımıza ve katılım sağlayan 
tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız. 
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Merhabalar Hocam, ben Ayşe Gül SAĞLAM. Hemşirelik 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bizlere vakit ayırdığınız, röportajımızı kabul ettiğiniz için

teşekkür ederim.
Sevgili Ayşe Gül çok memnum oldum, sizi kutluyorum. Öncelikle öğrenci gazetesindeki emeklerinizi kutluyorum. Çünkü bu süreç özveri ister.

Burada coşkuyla böyle bir işe kalkışmış olmanız, sahiplenmeniz akransal bir paylaşıma geçmiş olmanız üniversite yaşamının en güzel

örneklerinden biri, bu girişiminiz umut vaat edici. Akranlar arasında bilginin, yeniliklerin, farklılıkların paylaşılması ve bu şekilde bir gazeteyle
görünür kılınması fevkalade katkı verici çok güzel bir tablo. Bu tabloya tanık olmanın beni umutlandırdığını belirtmek isterim. Tüm ekibinizi bir kez

daha kutluyorum.
Teşekkür ederiz Hocam. İlk soru ile başlamak istiyorum.

Prof. Dr. Selmin ŞENOL kimdir? Kendinizden bize bahseder misiniz?

Ben bir hemşireyim. Çocuk sağlığı hemşiresiyim. Geride bıraktığım 36 yılın içinde farklı deneyimlerle zenginleşme şansım oldu. Bugün Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak öğrencilerimizle birlikte eğitim sürecinin içindeyim.

Hemşirelik lisans eğitimimin ardından klinikte çalışma sürecim oldu ve sonrasında da yüksek lisans eğitimini tamamladım. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliğinde doktora eğitimini de tamamlayarak, klinik ve akademik deneyimlerimi genç hemşire adaylarla, meslektaşlarımla

paylaşmaya devam ediyorum. Bu süre içerisinde daima onlarla klinikte olmaya özen gösterdim, birlikte hem öğrendik hem paylaştık.

Çocuk sağlığı hemşiresi toplum temellidir ilkesi vardır. Akademik anlamda bir hemşire olmak sadece akademik çalışmalar yapmak yani araştırma
yapmak değildir. Bunun yanında toplumsal duyarlılık rolünde sizlere çocuk sağlığını koruyan, sağlıklı olmanın sürdürülebilirliğine katkı sunan sivil

toplum kuruluşlarında etkin roller almanızı önermek isterim.

PROF. DR. SELMİN ŞENOL HOCAMIZ İLE RÖPORTAJ
Röportajı Yapan: Ayşe Gül SAĞLAM

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Hocam bizler hemşire adayları olarak henüz yolun başındayız. Kişisel gelişimimiz için bizlere neler önerebilirsiniz?

Ayşe Gül, önemli bir noktaya değindiniz, teşekkür ediyorum.
Bu farkındalık hali önemli tabii ki. Öncelikle kendimizi tanıma çabamız olmalı ve bu çaba süregelmeli. Çünkü, kendimizi tanımak sanıldığı kadar

kolay değildir. Peki ne yapalım? Ne yaparsak kendimizi daha iyi tanıyabiliriz?

Burada süreçte mümkün olduğunca kendi duygularımız, düşüncelerimiz üzerinden bir farkındalık egzersizi içerisinde olmamız gerekiyor. Bunu
nasıl yapabiliriz?

Günlük yaşamda ve mesleki süreçte ilgi duyduğumuz, bizi coşkulandıran, heyecanla çalışmamızı sağlayan alanlar nelerdir? Bunları tanımlamaya
çalışalım. Engelleyici, motivasyon düşürücü, hoşnutsuzluğa neden olan etkenler nelerdir? Yine bunları bulmaya, yakalamaya çalışmak, kimlik

olarak güçlü ve zayıf yönlerimizi fark etmemizi sağlayacaktır. Güçlü yönlerimizle daha güvenli bir şekilde girişimci, yenilikçi adımlar atabiliriz. Zayıf

yönlerimizi de kabullenerek, güçlendirme adımlarıyla ilerleyebiliriz.
Örneğin; maraton koşusuna mı yoksa yürüyüş parkuruna mı katılsam? Tercih öncesinde solunum durumum, kemiklerim kaslarımla hareket

sistemim hangisine uygun, bir gözden geçirmekte yarar var. Nefes darlığı sorunum varsa maraton seçimi pek de akılcı olmayacaktır. Ancak bu
durum hareket etmeyeceğim anlamına gelmez, ne yapabilirim? Ben sakin ve dingin bir şekilde yürüyüş yapabilirim. Maraton koşmayabilirim fakat

yürüyüş parkurunu sevdiğim bir melodiyi mırıldanarak tamamlayabilirim.

İşte bu anlamda hangi alanlarda güçlü olma potansiyeli taşıyorum ya da hangi alanlarda zayıfım? Tanımlamakta yarar var.
Üniversite öğrencilik yılları, bilgi ve tutumların akransal paylaşımın etkileşimin en yüksek olduğu zamanlardır. Farklı disiplinlerden

öğrenciler/adaylar olarak okuduklarınızı, uygulama alanları gözlemlerinizi, pek çok yenilikçi bilimsel gelişmeyi paylaşarak ufkunuzu
genişletebilirsiniz. Kanıta dayalı pek çok araştırmanın sorularını yakalayabilirsiniz.

Ayrıca kişisel gelişimde çok önemli rolü olan sanat ve spor dallarından en az birinde yer almanızı önerebilirim. Üniversitenizde Güzel Sanatlar

Fakültesi var, bu güzel bir fırsat. Boş zamanlarınızda gidebileceğiniz bir güzel sanatlar atölyesi olması çok güzel. Bunun yanı sıra sporun ilk adımı
yürüyüş. Yaşamın da temel adımı. Yürüyüşlerle doğayı, kenti, yaşamı keşfetmek bizim duygularımızı ve düşüncelerimizi de besler. Bedenimizi,

nefsimizi, ruhumuzu disipline etmemizi sağlar.
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Hocam mesleki gelişimimiz için neler yapabiliriz?

Mesleki gelişimde temel ilkemiz çok okumak! Güncel literatürü takip etmeliyiz. Çok hızlı bir dijital gelişim süreci içindeyiz. Gelişimlerden,
yeniliklerden haberdar olmak ve tabii hemşireliğin bu süreçten nasıl etkilendiğini sorgulamak durumundayız. Tabii ki yabancı dilimizin de iyi olması

gerekiyor, öğrencilik yıllarında dil gelişimini güçlendirmekte yarar var. Çünkü uluslararası makaleler İngilizce ve bu makaleleri okuduğumuzda

anlayabilmeliyiz; anlayarak oradan katkı sağlayacak çıkarımlarda bulunabilmeliyiz.
Ayrıca kongrelere katılmanızı öneririm, bildiriler hazırlamanızı, şu an öğrenci olarak aldığınız hemşireliğin temel ilkeleri, iç hastalıkları hemşireliği,

cerrahi hemşireliği, çocuk sağlığı hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği gibi ana derslerde uygulamalar sırasında minik minik araştırmalar yapmanızı
kongrelerde bunları sunmanızı öneririm. Öğrenci kongreleri bu anlamda son derece önemli bir katkı sunmaktadır.

Bunun yanında kültürel akran gezileri, kendimizi, çevremizi ve doğayı tanımak için güzel fırsatlar yaratır. Tarih bizim için çok önemli, çünkü tarihsel

geçmişte dünden bugüne sağlık etkilenmiştir. Sağlığın nasıl sunulduğu, sağlık sunarken dikkat edilmesi gereken konular önem kazanmıştır. Ancak
dünden bugüne kadar değişmeyen bir şey varsa insandır. İnsan tüm zamanlarda biricikti ve tüm zamanlarda en iyi bakımı hak edendir; bu nokta

hemşirelik disiplininin varoluş nedenidir.
Günümüzde mesleki gelişmelerin içinde yer almada mesleki kuruluşlarımıza dahil olmak önemlidir. Örneğin, Türk Hemşireler Derneği, Türk

Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu (THDÖK), Öğrenci Hemşireler Derneği, Çocuk Hemşireleri Derneği gibi kuruluşlar mesleki

gelişmelerimize katkı sağlayıcıdır.

Okumamızda yararı olan kitaplar nelerdir? Önerebileceğiniz kitap ve filmleri söyler misiniz?

Okumak, olmazsa olmazımız…Kişisel ve mesleki anlamda katkı sağlayacak pek çok kitabı okumak mümkün. Farklı düşüncelerden, duygulardan,
olaylardan sonuçlardan bir bütün oluşturmak hemşireliğe hizmet eder, çünkü öznemiz insan. Şu an hemen öncelikler dizininde bir liste

yapamasam da, Türk ve yabancı yazarların klasiklerini okumak temel bir okuma olacaktır. Bunun dışında birkaç örnek vermek gerekirse;

- Florence Nightingale “Çağdaş Hemşireliğin Britanyalı Öncüsü, İnsanlık Tarihine Yön Verenler”
- Nüvit Osmay, “İnsan Mühendisliği”, “Atatürk ve Liderlik”

- “Yöneticiler İçin Bir Bakış: M. Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları”
- Daniş Navaro, “Kariyer ve Varoluş”, “Rekabetin Yeni Kuralları”

- Peyami Safa, “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” (Bu kitabın içindeki hasta betimlemelerini mutlaka dikkatle okumanızı öneririm. Bir hastanın

hastanedeki tedavi sürecinde nasıl acı içinde kıvrandığını, nasıl bakım beklentisi içinde olduğunu betimleyen, bize ışık tutan satırlar yer
almaktadır).

- Anton Çehov, “Doktor Çehov’dan Öyküler” (Bir hekim olan Çehov’un öykülerinde hastaları betimlediğini onların tedavilerine, onlarla olan
iletişimine yön verdiği örnekleri de okumanızı öneririm).

Filmler arasında, “Larenzonun Yağı”, Christoffer Boe’nin “Her Şey Güzel Olacak”, “Life is Beautiful/Hayat Güzeldir”, “Max Mention”, “Matriks”; her

birinde konular farklı ama ortak bir özne var: İnsan.
Ayrıca Türk filmlerinden “Derman”, “Berdel”, “İncir Reçeli”, “Canım Kardeşim”, “Beyaz Melek” bu filmlerde insan öznesinde disiplinimize katkı

sağlayacak bakış açıları yakalanabilir.

PROF. DR. SELMİN ŞENOL HOCAMIZ İLE RÖPORTAJ
Röportajı Yapan: Ayşe Gül SAĞLAM

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Sizce ideal bir öğrenci nasıl olmalıdır?

“İdeal” sözcüğü ulaşılması gereken zirvedir aslında. Mükemmeliyetçi bir tutumla ulaşılması hedeflenen…bu kavramın üzerimizde yarattığı baskı
ile düşünecek olursak hareket edemeyiz. Fakat bir yerden başlamalıyız. Nasıl başlayabiliriz?

Öncelikle “öz disiplin” olmalı, öğrenci kendi öz disiplinini kurmuş olmalı, bunun çabası içinde olmalı (Ayrıca bu çaba tüm bireyler için de geçerlidir,

onu da anımsayalım). Günlük yaşam akışını yönetebilmeli; zaman yönetimi olmalı, duygularıyla beraber, düşünceleriyle beraber, fiziksel yapısıyla
bir bütün halinde yaşamın içinde aktif yer alabilmelidir. Ders başarısı sorumluluğunun yanı sıra öğrenci, ailesiyle iletişim içinde, çaldığı

enstrümanı, yaptığı sporu, arkadaşlarıyla birlikte okuması-tartışması, gezip görmesiyle bir bütün olabilmelidir.
Ne çok şey sıraladım değil mi? İşte bunun için ideal diyoruz…

Ben her birinizin ideal öğrenciler/hemşire adayları olduğunuza inanıyorum, çabalarınızı da kutluyorum!

Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz Sayın Hocam.
Ben teşekkür ederim aranızda olmaktan mutluluk duydum. İyi ki varsınız. Sağlıkla, güvende, başarılı zamanlar diliyorum.
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SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU 
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİLİĞİ

Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu Mardin Artuklu 

Üniversitesi olarak bahar döneminde kuruluşumuzu tamamlamış olup 
eğitim öğretim yılı içerisinde faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. 

Hali hazırda THDÖK Mardin Artuklu Üniversitesi Temsilciliğine üye 

82 öğrenci arkadaşımız bulunmaktadır. 

İlk faaliyetimizi hemşirelik bölümü 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimize 

THD'nin ve THDÖK'ün kuruluş amacı, faaliyetleri hakkında seminer 
düzenleyerek başlattık. Bu konuda bizlere destek olan 

Sağlık Bilimleri Fakültesi hocalarımıza ve 

bizleri dinleyen öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Her geçen gün aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı görmekten ve

onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyoruz. 
Unutma: "Sen Yoksan Bir Kişi Eksiğiz" 

Feyzi ÇÖLGEÇEN
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SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİLİĞİ
ANKARA İL SEKRETERİ BEYZA CANARI İLE RÖPORTAJ

Röportajı Yapan: Amine ÇEBER

Merhabalar ben THDÖK MAÜ temsilcisi Amine ÇEBER.

Üniversitemizde yeni kurulmuş bir komisyon olmamız nedeniyle sizlere komisyonumuzun tanıtımını yapmayı amaçladık. Bu amaçla Ankara ili
sekreterimiz Beyza CANARI ile bir röportaj gerçekleştirdik.

Bu röportajın gerçekleştirilmesi ve yayımlanması sürecinde röportaj isteğimizi kabul eden THDÖK genel yönetimine, Doğu ve Güneydoğu Anadolu

Bölge sekreterimiz Zerife KAPLAN'a, bizlerle röportaj yapmayı kabul ettiği için Beyza CANARI'ya, THDÖK danışman öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi
Gülcan ÇİFTÇİOĞLU’na, bizlere böyle bir fırsat sunan ve desteklerini esirgemeyen gazetemizin akademik editörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet BÜTÜN

hocamıza ve öğrenci editörlerinden Ayşe Gül SAĞLAM'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Merhaba Beyza, seni tanıyabilir miyiz? Ankara il sekreterimiz kimdir?

Merhabalar, ben Beyza CANARI, Ankara il sekreteriyim. Hacettepe Üniversitesi 3.sınıf hemşirelik öğrencisiyim. 1.sınıftan beri Hacettepe Üniversitesi
temsilciliğinde görev aldım. Çeşitli komisyonlarda da görev aldım. Etkinlik, afiş tasarım, sosyal medya gibi... Bu dönemde THDÖK genel yönetimine

katıldım. Şimdi de Ankara ili sekreteriyim.

Sizi tanıdığımıza memnun olduk. Başlayalım o zaman.

THDÖK, THD'ye bağlı bir komisyondur. Bizlere THD'den ve THDÖK'ten biraz bahsedebilir misiniz?
Derneğimiz, “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” olarak 23 Ağustos 1933 yılında gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Bu cemiyet,

Cumhuriyet dönemi ile birlikte yaşanan gelişmeler ve örgün hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde, Türk Hemşireler
Derneği adını almıştır. 2 Mart 1973’te Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi, Ankara’ya taşınmıştır. Hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık

sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını sağlamak için hemşirelik mesleğinin icrası, yönetimi, eğitimi ve özlük hakları alanında çalışmalarını

sürdüren THD, Hemşirelik Yasası ve Yönetmeliğinin çıkarılmasına liderlik etmiştir.
Türk Hemşireler Derneği’nin amacı; hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği

olması için çalışmaktır.
Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu ise THD’ye bağlı bir komisyondur.

Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu; 29.09.2012 tarihinde, mesleki hak ve özgürlüklerin korunmasının bilincinde olan hemşirelik öğrencilerinin

özverili çalışmasıyla Türk Hemşireler Derneği’ne bağlı olarak Ankara’da kurulmuş olup genel yönetim faaliyetini Ankara’da sürdürmektedir.
THDÖK hemşirelik mesleğini öğrencilik düzeyinde temsil ederek, topluma güvenli ve nitelikli bakım sunulmasını sağlamak için hemşirelik eğitimini,

hemşirelik mesleğini ve toplum sağlığını ilgilendiren gelişmeleri yakından izler; öğrencilik düzeyinde mesleği geliştirmeye ve mesleki örgütlenmeyi
özümsemeye çalışır. Bunları yaparken de şimdi ve gelecekte nitelikli hemşirelik bakımının ön koşulunun nitelikli hemşirelik eğitimi ile olacağını

savunarak meslektaşları ve paydaşları ile işbirliği içerisinde çalışır.

THDÖK, Kimlerden oluşuyor? THDÖK’e nasıl katılabiliriz?

THDÖK, Türkiye’deki üniversitelerin hemşirelik bölümünde okuyan ve aramıza katılmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızdan oluşmaktadır.
Şu anda 84 üniversitede temsilcilik ekibimiz bulunmaktadır. Okullardaki ekiplerimiz her öğrenim yılında THDÖK tanıtım sunumunu gerçekleştirip üye

alımı yapmaktadır. Ekipte; temsilci, sekreter, medya ve iletişim koordinatörlüğü, kalite koordinatörlüğü, eğitim ve etkinlik koordinatörlüğü yer almaktadır.

Aramıza katılmak isteyen herkesin kendine uygun bir görev bulacağına ve kendini geliştireceğine inanıyoruz. Katılımcılardan beklentimiz ise THDÖK’ü
öğrenmeye istekli olmalarıdır.

THDÖK’ün gönüllülüğü esas alan bir komisyon olduğunu biliyoruz. Ne gibi faaliyetler düzenliyorsunuz? Öğrenciler bu faaliyetlerden nasıl faydalanabilir?

Öncelikle mesleğimizi koruyoruz. Kanun ve yönetmeliğimize sahip çıkmayı öğreniyor, yönetmeliğin öğrencilik düzeyinde öğrenilmesini hedefliyoruz. Alan

dışı akademisyen alımlarına karşı çıkıyor, “Hemşireliği Hemşireler Öğretir” diyerek sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
Kendimizi geliştirme amacıyla bilimsel etkinlikler düzenliyoruz ve tabii ki bunları tek başımıza yapmıyoruz. Üniversite temsilciliklerimizle işbirliği içinde

ilerliyoruz. Birçok üniversitede temsilciliğimiz bulunup bu sayede merak ettiğimiz alanda yetkin akademisyenlere ulaşma avantajına sahip oluyoruz.
Etkinlikleri düzenleme aşamasında da oldukça eğleniyor, bilgileniyor ve gelişiyoruz.

Pandemi dolayısıyla çoğu şeyin online olarak yürütülmesi de etkinliklerimizden faydalanmayı kolaylaştırdı diyebiliriz. Eğer online bir platformda etkinlik

yapacaksak bunu tüm hemşirelik öğrencilerine açmaya özen gösteriyoruz.
Bunlar dışında sosyal ve kültürel etkinlikler de yapıyoruz. Tanışma etkinlikleri düzenliyor; kahvaltılara, pikniklere gidiyoruz. Siz de okulunuzun THDÖK

ekibinin instagram adresini takip ederek etkinliklerden haberdar olabilirsiniz.

“Sen yoksan bir kişi eksiğiz” diye bir sloganınız var. Bu slogan neyi anlatıyor? Bir kişi olmasa ne olur?

Bu slogan bizim mesleki örgütlenmeye verdiğimiz önemin bir yansımasıdır. Hemşirelik imajının belirlenmesinde ve profesyonel gelişimimizde mesleki
örgütlerin önemi oldukça büyüktür. Birlikte hareket etmenin bizi daha güçlü yapacağını düşünüyoruz.

Günümüzde; hemşirelik alanında genel ve özel amaçlı birçok dernek var. Fakat biz görüyoruz ki çalışan hemşire sayısına oranla derneklere üye olan ya
da olmayı düşünen hemşire sayısı yeterli seviyede değildir. Hemşirelerin mesleki bilinç ve örgütlenmeye yönelik bilgilerinin de istenen düzeyde

olmadığını biliyoruz. Burada bizim anlatmak istediğimiz şey ise hep birlikte daha güçlü olacağımızdır.

Bir kişinin aramızda olmaması güç birliğimizi bozar ve gelişimimize mani olur.
İşte bu sebeple “Unutma, sen yoksan bir kişi eksiğiz!”



12

SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemizin proje ortağı olduğu, Intercultural Collaboration Bridge to Decipher Internet

Addiction projesi, deneyim alışverişini kolaylaştırmak ve politika düzeyinde genç katılımını
desteklemek amacıyla, Türkiye, Fransa, Litvanya ve Romanya ortaklığı ile yürütülen ve AB

tarafından finanse edilen gençlik alanında stratejik işbirliği projesi 5-11 Şubat tarihleri arasında

Fransa’nın başkenti Paris’teki eğitime Üniversitemizin çeşitli fakültelerinden öğrencilerle katılım
sağladık. “İnternet Bağımlılığına Karşı Kültürlerarası İşbirliği” konusuna dayalı olarak yürütülen

eğitim süresince etkili diyaloglar ile fikir alışverişinde bulunuldu. 5 günlük eğitimden geri kalan
zamanlarda Paris’in tarihini, kültürünü tanımak için; Musée du Louvre (Luvr Müzesi), The Tuileries

Garden (Tüleri Bahçeleri), Arc de triomphe de l'Étoile (Zafer Takı), La Seine (Sen Nehri), Tour

Eiffel (Eyfel Kulesi), Cathédrale Notre Dame de Paris (Notre Dame Katedrali), Pantheon, Basilique
du Sacré-Cœur (Ressamlar Tepesi), Le Jardin du Luxembourg (Lüksemburg Bahçeleri), Église

Catholique (Roma Katolik Kilisesi) gibi mekanları gezme fırsatı bulduk.

İNTERNET BAĞIMLILIĞINA KARŞI KÜLTÜRLERARASI İŞBİRLİĞİ İÇİN FRANSA’DAYDIK

Suat KIRKLER
SBF Öğrenci Gazetesi Öğrenci Editörü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü̈ Öğrencisi

Eğitim sonucunda farklı kültürlerden, dinlerden, 

ırklardan insanlarla diyalog kurup internet 
bağımlılığı hakkında fikir alışverişinde bulunduk. 

Bu konuda bize desteğini esirgemeyen başta 

Rektör Hocamız Sayın Prof. Dr. İbrahim 
ÖZCOŞAR ve proje kapsamında bize eşlik eden

Prof. Dr. Abdurrahman EKİNCİ ve 
Öğr. Gör. İslam AKÇE hocalarımıza 

teşekkür ediyoruz.  
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SBF ÖĞRENCİ GAZETESİ YIL: 2 SAYI: 3

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

Ben hemşirelik 3. sınıf öğrencisi Amine ÇEBER. Bu yazımda sizlere önyargılarla geldiğim Hemşirelik bölümünde, zamanla bu mesleği tanıyıp nasıl

sevdiğimi ve önyargılarımın nasıl değiştiğini anlatmaya çalışacağım.
Hemşirelik bölümü, üniversiteleri tercih dönemine kadar seçmeyi hiç düşünmediğim bir meslekti. O zamana kadar tıp okumayı; olmazsa eczacılık,

olmazsa diş hekimliği olur diye düşünmüştüm. Hemşirelik bölümünü hiç düşünmememin sebebi, mesleğin toplumdaki konumuydu. Bu konuma göre

hemşirelik; saygınlığı az, kazanılması diğer bölümler kadar zor olmayan, lisans eğitiminin kolay olduğu, topluma faydasının diğer meslek grupları kadar
olmadığı, iş yerinin sadece hastane olduğu, doktor yardımcısı olarak bilinen, iğne yapan, tansiyon ölçen bir meslek grubuydu. O zamanlar da şimdiki

gibi bir mesleğin toplumdaki konumu benim için önemliydi.
Tercih dönemimde diğer bölümler için puanım yetmediğinden ve hemşirelikte sağlıkla ilgili bir meslek grubu olduğundan tüm önyargılarımla birlikte bu

bölümü tercih ettim. Sonuçlar açıklandığında hemşirelik bölümünü kazanmıştım. Benim için sürpriz olmamıştı. Bölümü kazandığım için değil,

üniversiteye gideceğim için mutlu olmuştum. Ne de olsa orası farklı bir ortamdı. Kimseye gururla “ben hemşirelik bölümünü kazandım!” demedim,
diyemedim. Benzer şekilde çevremden de kimsenin benimle gurur duyduğunu hissetmedim ama bir gün bir aile dostumuz beni tebrik etmek için aradı.

Bana hayatım boyunca unutmayacağım bir söz söyledi: “Bir insan vücudunu düşün, nasıl ki vücudun bir parçası olmayınca vücut görevlerini tam olarak
yerine getiremiyorsa toplum için de meslekler öyledir. Bir toplum da hemşiresiz olmaz.” bu sözü duyduğum an, mesleğin önemini kavramaya

başladığım ilk andır.

Üniversiteye başladığım zaman, normal mesleki derslerimiz içerisinde ‘’Hemşireliğe Giriş’’ diye bir ders vardı. Benim en sevdiğim derslerden biri
olmuştu. Aynı zamanda hemşirelikle ilgili ön yargılarımdan bir çoğunu da bu ders aracılığıyla yıkmıştım. Hemşirenin başka bir meslek grubunun

yardımcısı olmadığını bana bu ders öğretmişti. Dersimize giren hocam bana bu konu ile ilgili şöyle bir cümle kurmuştu: "Hemşireye doktor yardımcısı
demek, normal bir vatandaşın lisans eğitimi almadan da hemşire olabileceği anlamına gelir.’’ bu şekilde düşünmek aslında aldığımız eğitimin bir

öneminin olmadığı anlamına gelir. Tabii mesleği hakkıyla yapanlara ve bize eğitim veren hocalarımıza da haksızlık ettiğimizi gösterir.

Başka bir hocam, bir hemşirenin topluma faydalı olabilmesi için öncesinde kendisine faydalı olması gerektiğini söylemişti. Kendimizi eğitim, sosyal ve
kişisel yönden geliştirerek, kendimizin farkına vararak, mesleğimizi tanıyarak bizler faydalı bireyler olabiliriz. Yine başka bir hocam ile bir konuda

sohbet ederken bana, bilginin yarılanma ömrünün yarım saat olduğunu, bu çağda bizlerin daima gelişmeye, araştırmaya açık kişiler olmamız
gerektiğini belirtmişti. Öğrenmeye bir sınır koymamalıyız. Kendimizi farkında bir birey olarak yetiştirirsek mesleğimizin değerini bilirsek, topluma doğru

bir şekilde tanıtırsak mesleğimize dair önyargı dizinlerini de kırabiliriz.

Önceleri hemşirenin sadece hastanelerde bulunduğunu veya bulunması gerektiğini düşünürdüm. Şimdi ise insanın olduğu her yerde hemşire de
olmalıdır diyorum. Çünkü hemşirenin görevinin sadece hastaneyle sınırlı olmadığını, hastane dışında da hemşirelerin farklı rol ve sorumlulukları

olduğunu ve bunların farkına varınca aslında bu mesleğin sanılanın aksine kolay bir meslek olmadığını anladım. Bir hemşirenin görevlerinden kısaca
bahsedersek;

Hemşire; mesleği ile ilgili kararlar mekanizması içerisinde yer alan, karar üretebilen, mesleğinin ahlaki değerlerini benimsemiş ve benimsetmiş,

araştırmaya ve geliştirmeye açık olan, kendi yönetim ve denetim mekanizmasını kurabilen, ülkesindeki sağlık politikalarına katılabilen, yanlış
politikalara karşı koyabilen, sağlıklı bir bireye hastane dışında koruyucu sağlık hizmetleri verebilen, hasta bireye ise tedavi edici bakım hizmeti

verebilen, hastayı bedenen iyileştirmenin yanında ruhen de sağlıklı olmasını amaçlayan, verdiği sağlık hizmetleri ile üretimdeki aksaklığın
giderilmesine yardımcı olan, bilimsel dayanağı olan, insanlar arasında ayrımcılık yapmadan tüm insanlığın yaşam hakkını savunabilen, özerk ve

profesyonel bir meslek grubudur.

Şimdilerde bana hangi bölümü okuyorsun veya ne olacaksın diye sorduklarında kendimden emin bir şekilde, gururla “ben hemşirelik bölümünü
okuyorum ve hemşire olacağım” diyorum.

Yazının sonlarına geldim. Bu yazıyı yazma sürecinde fikirlerini söyleyerek destek olan, bana katlanabilen sevgili arkadaşlarıma, benim mesleğe olan
bakış açımı değiştiren, bana zaman ayıran, kendilerini sık sık rahatsız etmeme rağmen bana sabır ve anlayış gösteren, beni sohbetlerine dahil eden,

bu yazıyı yazma cesareti veren hocalarıma çok teşekkür ederim.

NEREDEN NEREYE: BENİM HEMŞİRELİK SÜRECİM

Amine ÇEBER
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

Feyzi ÇÖLGEÇEN
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Anne olmaya karar verdikten sonra bir takım planlar yapmaya başlarsınız. Her şey kafanızda bir film şeridi gibi geçer ve o şeride ayak uydurmaya

çalışırsınız. Gebelik süreciniz harika bir şekilde ilerledi ve o mutlu sona yaklaştınız. Hakkında efsaneler anlatılan doğum eylemini başarıyla
tamamladınız. Artık bebeğinizi kucağınıza alacaksınız. Fakat gerçekleştirmeniz gereken bir eylem daha var: Emzirme.

Bazı annelerin ve anne adaylarının en çok korktuğu süreçlerden biridir emzirme. Örneğin dış görünüşüne farklı yansıyacağı düşüncesinin olması

(sarkık ve ıslak göğüslerden kaynaklı), bebeğiyle bağ kurmada zorluk yaşaması, kendi sütünün ona yetmeyeceği düşüncesi vb. nedenlerden dolayı
emzirme sürecini korkulu geçirebilir. Anne sürekli bebeğine yetemeyeceği kaygısı içerisindedir. Çoğu anne bu süreci yaşar. Bunun en büyük sebebi

annenin çevresidir. Annenin çevresinde dolanan efsaneler anneyi bu duruma itebilir. Ancak annenin hiçbir zaman unutmaması gereken bir bilgi var:
Her annenin sütü yeter. Bu bilginin yanında annelerde korkuyu gidermenin en önemli nedenlerinden biri de eğitimdir. Bu yüzden emzirme eğitimi ebeler

tarafından 34. haftadan itibaren anneye verilmeli, anneye meme tutuş teknikleri, hangi sıklıkla ve ne kadar sürede emzirmesi gerektiği, anne sütünün

faydaları, sütünün yeterli olup olmadığını vb. konularda temel bilgiler vererek anne eğitilmelidir. Anneye devamlı bir destek sağlanmalıdır, sürekli
yanında olunmaya çalışılmalı, kaygıları giderilmelidir.

Peki emzirmenin yararları nelerdir?
En önemlisi tabii ki anne ile bebek arasında duygusal bir bağ sağlar. Süt emen bebek daha sakin ve huzurlu olur. Bebekte görülebilecek enfeksiyonları

en aza indirger. Anne sütündeki yardımcı enzimler varlığında bebekte sindirim sistemi problemleri daha az görülür. Ani bebek ölümü sendromu riski

azalır. Ayrıca zekâ gelişimi için de çok önemlidir. Bunun yanı sıra anneye de çeşitli faydalar sağlar. Örneğin; hamilelik süresince alınan kilolar daha
hızlı verilebilir. Anne, salgılanan oksitosin hormonuyla daha sakindir. Anne rahmi daha hızlı toparlanır. Kemik erimesi riski daha aza indirgenir. En

önemlisi de meme ve rahim kanserine yakalanma oranını etkili bir şekilde düşürmesidir. Tüm bu faydalara rağmen hâlâ dünyada emzirme yaygın
değildir. Bu da yeni doğanların enfeksiyonlara daha açık hale gelmesine, anne ve bebek ilişkisinin kurulmasında bazı problemlerin ortaya çıkmasına

(örneğin bebeğin annenin memesini reddetmesi) ve bebeğin anneden alacağı bazı antikorlardan eksik bırakılmasına neden olmaktadır.

Unutmayın; mucize sütünüzde saklı.

EMZİRMENİN FAYDALARI

Gülizar KOLAY
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Doğan CÜCELOĞLU’nun yazmış olduğu “İletişim Donanımları” kitabı bana oldukça önemli değerler kattı ve

beni aydınlatan o güzel fikirleri, sizleri de etkileneceğini düşünerek bu yazıda belirtmek istiyorum. İletişim
dediğimiz şey aslında iki kişinin birbirinin farkına vardığında başlar. Ancak iletişimin insan hayatını ne kadar

etkilediğini ne yazık ki bazen unutulabilmekteyiz. Bu yüzden hem iletişimin hayatımızdaki yerini hatırlatarak

hem de bu kitaptan herkesin faydalanması gerektiğini düşündüğümü belirterek kitabın bana kattıklarını size
aktarmaya başlıyorum.

İletişim, doğduğumuz andan itibaren gösterdiğimiz mimiklerle, çıkardığımız sesler ile başlıyor diyebiliriz. Bu
davranışların dinlenmesi, anlaşılması iletişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi açısından önem arz

etmektedir. Karşılık olarak cevap verdiğimizde de karşımızdaki kişiye önem verdiğimizi belirtmek iletişimin

anlamlı olmasını da sağlamaktadır. Doğan CÜCELOĞLU’nun bu değerli kitabında, çocuklarla iletişim sırasında
onların göz hizasına inerek iletişim kurmanın aslında onlar için ne kadar anlam ifade ettiğini söylediği şu

cümlelerle anlayabiliriz: “Çocuğun hizasına inerek onunla göz göze konuştuğunuz zaman çocuk, 'Sen varsın,
sen doğalsın, sen değerlisin, sen güçlüsün ve sen sevilmeye layıksın' mesajını alır ve çocuğun can'ı beslenir.”

İLETİŞİM DONANIMLARI

İletişimin önemli bir özelliği de bunu karşı tarafa yansıtma biçimimizdir. Örneğin, bir çocuğa öğretmemiz gereken önemli bir şeyi onu korkutarak

yaptırdığımızda çocuk neden yapması gerektiğini bilmeden sadece korktuğu için yapacaktır. Oysaki korku kültürü ile yetiştirmek yerine, değer kültürü
ile çocuğa onun anlayabileceği bir biçimde uygun bir dille anlatıldığında bilinçli bir birey yetiştirilebilmektedir. Ama ne yazık ki korku kültürü ile

yetişiyor ve bu alışkanlığı devam ettiriyoruz. Korku kültüründeki kişi belli bir kalıba göre hareket ediyor ve sürekli denetlenme ihtiyacı hissediyor.

Doğru olanı yapan bilinçli kişiler ise kendisine, çevresine ve toplumuna değer katar. Bunun oluşabilmesi için de önemli olan gelişime değer
katabilmektir. Benim burada özellikle çocuklar üzerinde durmamın sebebi de çocuklarla olan iletişimin, onların geleceğini oldukça etkilemesidir.

Kendimizi düşündüğümüzde çocukken söylenen olumlu veya olumsuz cümlelerin şu anda bizim hayatımızı ne kadar etkilediğini fark edebiliriz. Doğan
Cüceloğlu da bu kitabında bunlara oldukça yer vermiş ve öneminden bahsetmiştir. Bahsettiği şu cümle de beni çok etkiledi ve bunu da sizlerle

paylaşarak yazıma son veriyorum. “İnsan muhteşem bir potansiyeldir. Bir toplumdaki ana babalar, öğretmenler, iş adamları, devlet yöneticileri insan

potansiyelini geliştirme bilinci içinde davranır ve olanaklar yaratırlarsa o toplum gelişir ve güçlü olur. Bir ülkenin geleceğinin garantisi, çocuklarını
geliştirmek için yarattığı olanaklarda yatar.’’ Kadriye OLGAÇ

Hemşirelik Bölümü Öğrencisi
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TARİHE ADANMIŞ SÖZLER

Bu kitap 1991 yılında “Necmettin Şahinler’’ tarafından hazırlanmış olup elimdeki baskısı

Beyan Yayınları’ndan çıkmıştır.
“Bu kitaptaki sözler için; işte benim düşündüğüm, hissettiğim, yaşadığım fakat bir türlü

anlatamadığım, kelimelere dökemediğim duyguların öz bir ifadesi diyeceksiniz. Böylece çok

farklı çevrelerden insanların, çeşitli görüşleri, duyguları ve inançları bir araya getirilip
aralarındaki birlik ve bütünlük gösterildiğinde; insanlığın yücelmesi ve mutlu olması yolunda

’’Hikmet müminin yitiğidir.’’ kutlu sözünün değeri bir kez daha anlaşılmış olacak...’’ diyor yazar
kitabı tanıtırken.

Benim de bu kitabı seçip tanıtmamı sağlayan asıl neden kısa ama veciz (özlü) ifadelerin hem

daha etkileyici hem de daha akılda tutulabilir olmasıdır.
Herkese keyifli okumalar dilerim.

Yusuf Emre EYİOL
Hemşirelik Bölümü Öğrencisi

Ø Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür

(İmam Gazali).
Ø Kendine hayran olanlara kimse hayran olmaz (Konfüçyus).

Ø Toprağı alt üst etmeden bir şey ekilemez (S.Lenz).

Ø Bugün sıkışınca yalan söyleyen, yarın zevk için söylecektir (Knut
Hamsun).

Ø Hayat inanmak ve mücadele etmektir (Hz. Hüseyin).
Ø Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da

kullanır (Bernard Shaw).

Ø Herkes aya benzer çünkü herkesin kimseye göstermediği bir karanlık
yüzü vardır (Mark Twain).

Ø Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz (Calude Bernard).
Ø Hiçbir insan dünyaya iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras

bırakamaz.

Ø İhtiyaçları yüzünden küçülmeyen insan büyüktür (R.Necdet Evrimer).
Ø Dünyada hiçbir yol kalp ile beyin arasındaki kadar uzun değildir

(Selma Lagerlöf).
Ø Ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde

bekleyelim (Montaigne).

Ø Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez (La Fontaine).
Ø Mutluluk bizde olmadan başkasına verebileceğimiz tek şeydir (Albert

Schweitzer).
Ø Zor iş zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin

birikmesiyle meydana gelir (J.J.Rousseau).

Ø Sadece mutlu olmak istenilse, bu kolayca başarılır; fakat biz öteki
insanlardan daha mutlu olmak istiyoruz ki bu zordur, çünkü biz

başkalarını olduklarından daha mutlu sanıyoruz (Montesquieu).
Ø Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesleridir (Bayezid Bestamî).

Ø Kendi nefsine hakim olabilen dünyaya hükmedebilir (Voltaire).

Ø Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az öncedir (Thomas Fuller).

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok konuda hayatımızı kolaylaştıran ilerlemeler kaydedilmiştir. Bunlardan biri de 19. yüzyılda gözlük camları ile

gelişim gösteren kontakt lenslerdir. Bu lensler gözlüksüz yaşamayı ya da renkli gözlü olmayı arzulayanların kullandıkları lenslerdir. Peki kontakt lensler
hayatımızı nasıl kolaylaştırmaktadır?

Kontakt lensler korneamızla temas edip göz bebeğimizle hareket ettiği için herhangi bir görüntü kaybı yaşamamıza engel olur. Korneamızla temas

etmesi ince bir yapıda üretilebilip işlev görmesini sağlamaktadır. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak; lensleri, pencereye yaklaşıp dışarı bakarken ki
görüş alanımızın geniş olmasına; gözlükleri ise pencereden uzak durup dışarı bakarken ki görüş alanımızın dar olmasına benzetebiliriz. Düşük ışıkta

dahi etrafımızı net görebilir, yansıma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Özellikle bu dönemde maskeyle kullanımı zor olan gözlüklere kıyasla
buğulanma sorunu yaşamayız. Rahat hareket edebilir, özgürce spor yapabiliriz.

Bütün bunların yanında kullanmadan önce ve kullanırken dikkat etmemiz gereken bir takım önemli durumlar vardır. Öncelikle doktor kontrolünde

başlanmalı sonrasında hijyene dikkat edilmeli, tırnaklar kısa tutulup temastan önce mutlaka eller yıkanmalıdır. Kullanım sürecinde ise yanma, batma,
kaşıntı gibi durumlar söz konusu olursa doktora başvurulmalıdır.

MİNİMAL GÖZLÜK (KONTAKT LENS) 

Işıl EMÜL 
Ebelik Bölümü Öğrencisi

Ø Ne kadar yaşadığımız değil , nasıl yaşadığımız önemlidir (Bailey).

Ø Fakir insan malı az olan değil, arzusu çok olandır (Seneca).
Ø Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni

tedâviye teşebbüs etmeleridir (Eflatun).

Ø Okumasını biliyorsan, her insanın bir kitap olduğunu görebilirsin
(William E. Channing).

Ø Kuvvete dayanmayan adalet güçsüz, adalete dayanmayan kuvvet
acımasızdır (B.Pascal).

Ø Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflar da olursa işler

bozulur (Hz. Ebûbekir).
Ø En uzun yolculuklara bile, küçük bir adımla başlanır (Lao Tzu).

Ø İnsan dış görünüşüne göre karşılanır, bilgisine göre ağırlanır.
Ø En iyi nasihat iyi örnek olmaktır (Malcolm X).

Hırsızların en kötüsü, başkasının zamanını çalandır.
Umarım zamanınızı çalmadım, okuduğunuz için teşekkürler.



Ø Topluluğumuzun yönetim kurulu üyeleriyle 31 Aralık 2021 tarihinde 2021 yılının değerlendirmesi ve 2022 yılının planlanmasına dair toplantı 

yapılmıştır. SKS Daire Başkanı Mehmet BAYAR ve Kültür Şube Başkanı Mehmet FİDAN katılımı ile gerçekleştirdiğimiz toplantımızda 2022 yılının 
planlanmasının yanında kültürümüze ve değerlerimize dair hoş bir muhabbet ortamı oluşturduk. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU 
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ETKİNLİKLERİMİZ

Ø “Rektörümüz ile Çay ve Simit Eşliğinde Kahvaltı” etkinliğine bizler de Sağlık ve Spor Topluluğu olarak katılım sağladık (4 Ocak 2022). 



Ø “İlk Yardım ve Acil” konulu eğitim programı 18 Aralık 2021 tarihinde başlamış olup 7 Ocak 2022 tarihinde tamamlanmıştır.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU 
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ETKİNLİKLERİMİZ

Ø “İlk Yardım ve Acil” konulu eğitimimizin katılım belgelerini vermek üzere 16 Ocak 2022 tarihinde çiğ köfte etkinliği düzenledik. Etkinliğimize katılan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer BOZKURT, Akademik Danışman Doç. Dr. Reşit YILDIZ, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet BAYAR, 

Kültür Şube Başkanı Mehmet FİDAN ve eğitim veren Paramedik Halit ORTAÇ hocalarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 



Ø 27 Şubat 2022 tarihinde öğrencilerimizle birlikte Diyarbakır'ı gezdik, kültürümüzle ilgili paylaşımlarda bulunduk.  Bizlere eşlik eden Dr. Öğr. Üyesi 

Abdülkerim HATİPOĞLU hocamıza ve üniversitemize teşekkür ederiz. 

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK VE SPOR TOPLULUĞU 
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Ø Sağlık ve Spor Topluluğu ve Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile 16 Mart 2021 tarihinde 

SKS Konferans Salonunda ‘’Zaman Yönetimi’’ semineri gerçekleştirildi. Tanımını yapamadığımız zamanın 
yönetilmesini konuştuğumuz bir seminer olduğunu belirten Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet 

Cevat ACAR hocamız, ayrıca kişisel gelişime ve Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yaptığı 

faaliyetler hakkında bilgi verip,  merkezimizin kapısının öğrencilerimize her zaman açık olduğunu belirtti.     
Değerli konuşmalarından dolayı Doç. Dr. Muhammet Cevat ACAR hocamıza, katılımlarından dolayı akademik 

danışman hocamız Doç. Dr. Reşit YILDIZ, Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPRAK DÖŞLÜ ve 
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teşekkürlerimizi sunarız. 
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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.
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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
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Ø *Bu gazete kapsamında SİYASİ içeriğe sahip hiçbir yazı, görsel
vb. YAYIMLANMAYACAKTIR.

Gazete İletişim

Ø İçerik gönderme ve irtibat için: sbfogrencigazetesi@artuklu.edu.tr
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Ø https://twitter.com/MauSbf
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