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Ü SUNUM
Ü MİSYON VE VİZYONUMUZ
Ü YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ
Ü HEDEF VE PROJELERİMİZ
Ü NEDEN MARDİN ARTUKLU 

ÜNİVERSİTESİ?



ünyada, ülkemizde ve üniversitemizde Dönemli gelişme ve ilerlemelerin büyük bir 
hızla yaşandığı bir yılı geride bıraktık. 

 Göreve başladığım 03 Aralık  2014 tarihin-
den itibaren hedef olarak bölgenin en iyi üniversite-
si olma iddiasını ortaya koyarak yola koyulduk. 
Üniversitemiz geride bıraktığı 2015 yılı içinde ge-
rek fiziksel, gerek, idari gerekse akademik alanda ve 
öğrenci ile bölüm sayılarında önemli bir artış 
göstermiştir. 
 Üniversite olarak Güneydoğu Bölgesi'nde 
ve Türkiye'de köklü bir bilimsel araştırma gelene-
ğini yerleştirmeyi, ulusal ve uluslararası konularda 

siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve hukuki nitelik-
li bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmayı, yurt içi 
ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak 
projeler yürüterek bilgi birikimi sağlamayı ve bu 
birikimin paylaşımını amaçlamaktayız.
 Adil, güvenilir, tarafsız, Liyakata önem 
veren, bilime ve bilim insanına saygılı, kamu 
harcamalarında saydamlığı ve hesap verebilirliği 
esas alan, üniversitenin insan ve finansal kaynak-
larını akademik birimler arasında adaletli dağıtan, 
kentin, bölgenin, ülkenin huzuru barışı ve gelişi-
mine katma değer sunan anlayışı temel prensibi 
olarak kabul etmekteyiz.

SUNUM
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 Akademik ilerleme ve kadro ihtiyacının 
tahsisine ilişkin çalışmalarda adil ve objektif bir 
yaklaşım içinde olunması, kampüste yeni yaşam 
alanlarının oluşturulması, öğrencilerin barınma ve 
yemek sorunlarına ilişkin etkin ve süratli çözüm-
lerin üretilmesi, öğrencilerimize sağlanan burs 
sayısının arttırılması noktasında aktif girişimlerde 
bulunulması üniversitemizde görmek istediğimiz 
hususlar olup, özlemini duyduğumuz, saygın 
ve özgün bir üniversite haline gelmesini 
istediğimiz Artuklu Üniversitemiz için 
büyük önem arz etmektedir.
  Genç ve dinamik Mar-
din Artuklu Üniversitesi, kurul-
duğu 2007 yılından itibaren 
kendisini işine adayan, mesleki 

bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmiş, insanları seven, 
ülkesine,  milletine, şehrine ve devletine yürekten 
bağlı akademik ve idari kadrosuyla sürekli bir 
çalışma içerisinde Türkiye ve dünya üniversiteleri 
arasında yer almak için gayret gösterecektir. 
 Bu doğrultuda son bir yıl içerisinde her 
alanda gerçekleştirilen  önemli akademik 

çalışmalar ve diğer gelişmeleri sizlerle 
paylaşmanın gururunu yaşıyor, 

saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü
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SUNUM



950 Mardin doğumlu olup, Mardin Cumhuriyet 1İlkokulu, Mardin İmam-Hatip Okulu, Mardin 
Lisesi, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Bu-

günkü M.Ü. İlahiyat Fakültesi/1973) ve İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden 
(1975) mezun oldu. Daha sonra İ.Ü. İktisat Fakül-
tesine kaydoldu. Fakat Edebiyat fakültesine asistan 
olunca üçüncü fakültesini bitiremeden Sosyal Siyaset 
bölümü 2. sınıftan ayrıldı.
 Bir müddet Diyanet İşleri Başkanlığı bünye-
sinde çalıştıktan sonra İstanbul Bakırköy Lisesinde 
öğretmenlik yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesinde 1 yıl müddetle Siyer-İslam Tarihi a-
sistanlığı görevinde bulundu (1977), daha sonra İs-
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi 
Anabilim Dalında asistan oldu (1978). Bugünkü 
Yüksek Lisans yerinde olan ve iki sömestrelik olarak 
uygulanan doktora hazırlık döneminden (1978-79 
öğretim yılı) sonra 1979-1983 yılları arasında İ.Ü. 
Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde 
“Müneccimbaşı Ahmed İbn Lutfullah'ın Câmiü'd-
düvel Adlı Eserinin Tenkidli Metin Neşri ve 
Tercümesi” adlı doktora tezi ile Ph.Dr. unvanını aldı. 
1987'de Yardımcı Doçent, Ekim 1988'de Doçent, 
Haziran 1996'da Profesör unvanlarını aldı.
 Hollanda/Rotterdam İslam Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, aynı şehirde Avrupa 
İslam Üniversitesi Kurucu Başkanlığı ve Rektör 
Vekilliği, İslâmî İlimler Fakültesi Dekanlığı ve 
Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
 Avrupa İslam Üniversitesi'nin uzaktan 
öğretim birim başkanlığını yaparak Türkiye'den 1200 
öğrencinin uzaktan lisans düzeyinde öğrenim 

görmelerini sağlayan çeşitli çalışmalar yaptı.
 Akademik yaşantısında son olarak on yıl 
sonra tekrar kendi Üniversitesi olan İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim 
Dalındaki görevine geri döndü (Temmuz 2009). Bu 
görevi sürdürmekte iken aynı zamanda Mardin Ar-
tuklu Üniversitesi İlahiyat Bilimleri Fakültesi De-
kanlığına tayin edildi. 3 Aralık 2014 tarihinde, Yük-
seköğretim Kurulunca Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü olarak görevlendirildi.
 Birçok Sivil Toplum Kuruluşunun (vakıf ve 
derneğin) kurulmasında rol oynamış ve yönetim ku-
rullarında yer alarak bunlar içerisinde bir kısmının 
genel başkanlığını üstlenmiştir. Akdemistanbul Yurt-
dışı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Kurumunun 
fahri eğitim danışmanlığı görevini sürdürmektedir.
 Mardin Artuklu Üniversitesindeki rektörlük 
görevinin yanı sıra Akademi Lisan ve İlmi Araştırma-
lar Derneği Genel Başkanı, Mardin Artuklu İlahiyat 
Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Yardım Derneği 
Başkanı, Mardin Artuklu Üniversitesi Cami ve Kül-
tür Merkezi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı, 
İHH Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 30 yıldan beri 
faaliyetleri devam eden Filistin Dayanışma Platfor-
munun tabii üyesidir. Uluslararası Müslüman Alim-
ler Birliği üyesi ve bu birliğin bir dönem mütevelli 
heyeti üyesi olan Ağırakça, Uluslararası Kudüs Mü-
essesesi Mütevelli heyeti üyesi, Küresel Kudüs ve Fi-
listin İçin Dayanışma Birliği'nin kurucusu ve yöne-
tim kurulu 1.başkan yardımcısıdır.
 Evli olup dört çocuğu ve dört torunu vardır. 
Arapça (çok iyi), Farsça ve İngilizce (orta düzeyde) 
bilmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça Kimdir?
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AĞIRAKÇA KİMDİR?
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nsan onurunu merkeze yerleştiren Eğitim-

İöğretim, araştırma, sanat ve teknolojide kaliteyi 
sürekli iyileştiren, çevreye duyarlı, araştırıcı, 

sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, bilgiyi 
üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek 
toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine 
katkıda bulunan ve bilimsel yönüyle uluslararası 
alanda tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.

Vizyonumuz:

ehirle bütünleşen bir anlayış içinde özgürce Şbilimsel eserler üretmek, hal çareleri ve 
tekliflerinde bulunmak; bu konuda politikalar 

önererek, bu önerilerinin hayata geçmesinde ve 
izlenmesinde yer almak; insan haklarına saygılı, 
katılımcı ve barışçı bir toplum için etik ve estetik 
hükümler geliştirebilme yeteneğine sahip, başarılı 
ve yetkin bireyler yetiştirmektir.

Misyonumuz:

HAKKIMIZDA



-10-

Yönetim Anlayışımız 
Bilim ve düşüncenin ancak özgür bir ortamda üretilebileceği inancıyla:  

Ü Her durumda insan merkezli bir kurum kültürüne bağlılık gösteren

Ü Akademisyenlerimizin üniversiteye aidiyet duygularını sağlamak için destekleyici bir irade 
ortaya koyan  

Ü Adil, güvenilir, tarafsız, liyakata önem veren, bilime ve bilim insanına saygı duyan 

Ü Üniversite içindeki farklı inanç, kültür ve hayat tarzlarını bir zenginlik olarak gören ve tümünü 
kucaklayan  

Ü Öğrenci, idareci ve akademisyenlerin öncelikli ihtiyaçlarına süratli çözümler üreten

Ü Üniversitenin insan ve finansal kaynaklarını akademik birimler arasında adaletli dağıtan

Ü Kamu harcamalarında saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alan

Ü Kentin, bölgenin, ülkenin huzuru barışı ve gelişimine katma değer sunan

Ü Her türlü ayrımcılık, ötekileştirme ve sosyal dışlanmayı reddeden

 Katılımcı, üretken ve etkin bir yönetim yapısı için çalışanlarının bilimsel ve akademik 
özgürlüklerine saygıyı, düşünce ve ifade özgürlüğünü, anlayışımızın temel prensibi olarak 
kabul etmekteyiz.

YÖNETİM
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Ü Nitelikli bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için akademisyenlerimize yönelik iç ve 
dış kaynakların artırılması

Ü Akademik birimlerde verilen idari hizmetlerin standartlarında iyileştirmenin 
sağlanması 

Ü Akademik gelişim açısından yurt içi ve yurt dışında bulunan üniversitelerle iş birliğinin 
arttırılması

Ü Akademik ilerleme ve kadro ihtiyacının tahsisine ilişkin çalışmalarda adil ve objektif 
bir yaklaşım içinde olunması 

Ü Psikolojik ayrımcılığı ve ötekileştirmenin engellenerek akademik hayattan tamamen 
uzaklaştırılması

Ü Personelin konut sorununun giderilmesi

Ü Gerek araştırma, gerek eğitim amaçlı daha çeşitli ve yoğun uluslararası sempozyumlar, 
çalıştaylar, kongreler, paneller, seminerler ve konferanslar düzenlenmesi 

Ü Akademik personelimize yönelik hedef ve projelerimizin hayata geçirilmesi 
noktasında YÖK ve ilgili bakanlıklar nezdinde her türlü girişimlerin yapılması

                        
AKADEMİK PERSONELİMİZE 
Yönelik Hedef ve Projelerimiz: 

HEDEF VE PROJELERİMİZ
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Ü Kampüste yeni yaşam alanlarının yaratılması

Ü Öğrenci merkezli bir yönetim ve eğitim 
anlayışının inşa edilmesi

Ü Öğrencilerin barınma ve yemek sorunlarına 
ilişkin etkin ve süratli çözümlerin üretilmesi  

Ü Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatı

Ü Kütüphane binası inşaatı yapım işi

Ü Merkezi yemekhane ve kafeterya binası 
inşaatı yapım işi

Ü Yurt bağlantı yolu yapım işi

Ü Uluslararası düzeyde bilimsel fuarlara katılım 
ve bunun gereği olarak bu katılımı 
sağlayacak projelere öncelik verilmesi

Ü Öğrenci Toplulukları ve Kulüplerinin daha 
işlevsel hale getirilmesi

Ü Peyzaj, çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma 
faaliyetlerinin arttırılması

Ü Öğrencilerimizin sportif faaliyetlerine ivme 
kazandıracak spor tesislerinin aktif hale 
getirilmesi

Ü Öğrencilerin ulaşım sorunlarını çözme 
hedefiyle kampüs içerisinde bir istasyonun 
tesis edilmesi

Ü Öğrencilerimize sağlanan burs sayısının 
arttırılması noktasında aktif girişimlerde 
bulunulması.  

Ü Öğrenci merkezli bahar şenlikleri 
organizasyonlarının yapılması

Ü Tüm öğrencilerimizin katılacağı sportif 
etkinliklerin düzenlenmesi 

ÖĞRENCİLERİMİZE 
Yönelik Hedef ve Projelerimiz: 

HEDEF VE PROJELERİMİZ
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İDARİ PERSONELİMİZE 
Yönelik Hedef ve Projelerimiz: 

Ü Yönetici kadrolarına atamalarda liyakat 
esas alınacak

Ü Görevde yükselme sınavları yapılarak, 
kadro atamaları bu sınav sonuçlarına göre 
değerlendirilecek 

Ü İdari personelin aidiyet duygusunun 
geliştirilmesi hususunda çaba sarf edilecek

Ü İdari personelin mali olanaklarının 
artırılması için girişimlerde bulunulacak

Ü İdari personelin meslek içi eğitim 
imkânları ile motivasyonunu yükseltecek 
sosyal etkinlikler artırılacaktır.

 
 Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin 
hayat imkânı bulduğu, çağdaş, saygın ve 
özgün bir Üniversite olarak değişime, gelişime 
açık bir anlayış içinde hep birlikte insanlığın 
ortak kültürel mirasına katkılarda bulunup bu 
mirasın tedavülünü sağlayan bir yönetim 
gayretini geçerli kılmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

HEDEF VE PROJELERİMİZ
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Neden MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ?

ızla küreselleşen dünyada gelişmek ve Huluslararası platformlarda söz sahibi 
olmak ve ulusal sınırlarının dışına 

çıkabilmek için Mardin Artuklu Üniversitesi.
 Eğitimde küresel rekabete uygun bilgi, 
iletişim teknolojisi ve insan gücü 
sağlayabilmenin öneminin farkında olan 
Üniversitemiz; uluslararasılaşmayı temel 
hedeflerinden biri olarak benimsemektedir. 
 Bu doğrultuda öğrencilerine 
uluslararası bir kariyer kazandırmak amacıyla 
eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmeye 
büyük önem vermektedir. Bir taraftan kendi 
öğrencileri ile personelinin uluslararası 
kültürleri ve eğitim ortamlarını tanımalarını, 
uluslararası deneyim kazanmalarını arzu 
ederken diğer taraftan uluslararası etkileşimin 
ve iletişimin üst düzeyde olduğu bir yerleşke 
alanı oluşturmayı hedeflemektedir. 

Ü Sorgulayan ve çözümleyen öğrenciler 
yetiştiriyor.

Ü Gelişen teknolojileri kullanıyor.
Ü Öncü ve yenilikçi kalite anlayışıyla bilim, 

eğitim ve sağlık hizmeti sunuyor.
Ü Öğrenci sayısı başına düşen öğretim üyesi 

her geçen gün artıyor.
Ü Kültürel ve sosyal yaşama önem veriyor.
Ü Sürekli kendini yeniliyor ve öğrencisini 

dinliyor.
Ü Uluslararası üniversite olma yolunda emin 

adımlarla ilerliyor.

NEDEN MAÜ?



EĞİTİM ALANINDA 
YAPILAN ÇALIŞMALAR2 
Ü EĞİTİM
Ü PERSONEL
Ü İNŞAATLAR
Ü TADİLATLAR
Ü ÖNEMLİ TOPLANTILAR
Ü ÖĞRENCİ ODAKLI ÇALIŞMALAR
Ü YENİ AÇILAN BÖLÜM VE MERKEZLER
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niversitemizin bulunduğu Mardin şehri yüz-

Üyıllardan beri farklı kavim, medeniyet din ve 
kültürlerin birlikte yaşadıkları Kuzey Mezo-

potamya'nın en önemli kenti sayılmaktadır. Tarih 
boyunca Zerdüştlük, Hıristiyanlık ve İslam din-
lerinden her biri bu kente kendi çapında damgasını 
vurmuştur. Bu farklı din ve medeniyetlerin de “Bi-
lim Dalları” şeklinde temsil edilecekleri ve aka-
demik araştırmalara tabi tutulacakları bir İlahiyat 
Bilimleri Fakültesi'nin üniversitemiz bünyesinde 
kurulmasını elzem kılmıştır.
 Toplumda dini bilimler dalında uzman 
kadrolar yetiştirerek içtimai sahada sağlıklı, doğru 
dini anlayış ve davranışların gelişip güçlenmesine 
öncülük etmek amacıyla  üniversitemizde İlahiyat 
Bilimleri Fakültesi kurulmuş ve fakültenin  daha 
verimli işlev görebilmesi için yeni binasına taşın-
masına imkân sağlanmıştır.

  2013 yılında inşaatı bitirilmiş olan C-2 
bloğunun eğitim malzemesi, bina döşemeleri, Isı, 
elektrik, su ve internet gibi temel sıkıntıların gideril-
memesinden dolayı eğitime kazandırılamayan bina-
nın eksikleri hızla giderilmiş ve İlahiyat Fakültesi 
öğrencilerine daha rahat alanlarda ders görebilme-
leri için fakültenin C-2 bloğu tamamlanmış ve 
binanın 'Mobilya tefrişatı' temin edilerek hizmete 
sunulmuştur.
 İlahiyat Bilimleri Fakültesinin toplamda  
12500m² lik alanda verilmesi planlanan  eğitim 
binalarının 4000m²(C-2 blok) lik alanı tamamlana-
rak; dekanlık, öğretim elemanı odaları, idari bi-
rimler  ile öğrenci derslik ve amfileri tefriş edilerek 
yeni yerler kullanıma açılmıştır. İlahiyat Bilimleri 
Fakültesine ait 8500 m² lik 'K' ve 'L' Blok binala-
rının  inşaatı da devam edilerek 2016- 2017 öğretim 
yılında hizmete girmesi planlanmıştır. 
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EĞİTİM

İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Yeni Binasına Kavuştu
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ



aşayan Diller Enstitüsü ile birlikte Rektör-Ylük ek binasında eğitim veren İlahiyat 
Bilimleri Fakültesi, merkezi kampüs 

yerleşkesinde yapımı tamamlanan yeni binasına 
taşınmış, ek binanın tamamı Yaşayan Diller 
Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Anabilim Dalına 
tahsis edilmiştir.  
 Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve 
Kültürü Anabilim Dalı'na tahsis edilen bina, zemin 
+2 kat olmak üzere 2720 m² lik  bir alandan 
oluşmaktadır. Son bir yıl içerisinde Yaşayan Diller 

Enstitüsüne kapsamlı bir akademik ivme kazan-
dırarak  bilimsel câzibe merkezi hâline getirilmesi 
sağlanmış, Kürt Dili üzerine yapılan bilimsel 
araştırmalar ve yayınlarla kısa süre içerisinde, Paris 
ve Brüksel Kürt Enstitülerinden daha tanınır ve faal 
hale gelmesi amaçlanmıştır. Ayrıca; Kürt dili, 
edebiyatı, kültürü ve folklorunun daha da geliş-
tirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında bulunan el 
yazması koleksiyon ve arşivleri Yaşayan Diller 
Enstitüsüne taşıyarak çok geniş bir Kürtçe 
kütüphane kurma çalışmaları da devam etmektedir.
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Yaşayan Diller Enstitüsüne Bina Desteği Sağlandı

EĞİTİM
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YAŞAYAN DİLLER ENSTİTÜSÜ
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Uygulama Oteli ve 
SOSYAL TESİS 
Üniversiteye kazandırıldı

EĞİTİM

sunulmuştur.

2

2
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UYGULAMA OTELİ VE SOSYAL TESİS 



010 yılında yapımına başlanan ve 2012 2yılında yapımı bitirilmesine rağmen  Isı, 
elektrik, su, internet, iç döşeme malze-

melerin eksikliği ve ön cephe çevre düzen-
lemesinin yetersizliği gibi temel sıkıntıların 
giderilememesinden dolayı faaliyete geçirile-
meyen Kültür Merkezi, mevcut  eksiklikleri bu 
yıl içinde giderilmiş, bilimsel ve  kültürel et-
kinlik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlan-
mıştır.
  Kültür Merkezi ve Konferans Salonu 
Binası; 417 kişi kapasiteli büyük salon, 2 ana 
fuaye ve 4 büyük toplantı salonu ile 3 bin 425 
m²'lik  kapalı alanda hizmet vermeye başla-
mıştır.
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KONFERANS SALONU 
Kullanıma Açıldı

EĞİTİM
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KONFERANS VE KÜLTÜR MERKEZİ



 

ldukça büyük bir genç potansiyele sahip OMardin'de BESYO'nun kurulması, genç-
lerimize ve öğrencilerimize sahip oldukları 

enerji ve yeteneklerini çağın dinamizmine uygun 
şekilde sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri 
amaçlanmış ve  çalışmalar kısa sürede hayata 
geçirilmiştir. 
  BESYO'nun, Beden Eğitimi Öğretmenliği 
yanında spor sektörünün değişik alanlarında büyük 
ihtiyaç duyulan nitelikte; uzman antrenör, teknik 
direktör, egzersiz uzmanı, masör animatör, spor 
programları yöneticisi, rekreasyonist gibi elemanlar 
yetiştirilmesi ve Beden Eğitimi ve Spor alanında ba-
şarılı araştırmacı ve üretici bilim adamlarının ka-
zandırılmasına da imkân sağlaması amaçlanmıştır.
  Merkezi Kampüs Yerleşkesinde önümüzde-
ki dönemde yapımına başlanacak olan BESYO 
binasının toplam alanı 5.739 m² olup faaliyete 
geçmesi hedeflenmektedir.
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EĞİTİM

BEDEN EĞİTİMİ VE 
SPOR YÜKSEKOKULU (BESYO) kuruldu



BEDEN EĞİTİMİ VE  SPOR YÜKSEKOKULU  
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ardin gibi verimli topraklara sahip bir Mşehirde Ziraat Fakültesi gereksiminin son 
derece elzem olduğu ve Mardin Şehrinin 

ihtiyaçlarını karşılayacak akademik yeterliliğe sa-
hip nitelikli insan gücünün bölge ve ülke ekonomi-
sine büyük katkı sağlayacağını düşünülerek Kızılte-
pe ilçesinde, 21 bin m²'lik kapalı alana sahip Tarım 
ve Çevre Bilimleri Fakültesi'nin kuruluş dosyası 
senatodan onaylanarak YÖK’e sunuldu.
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TARIM ve ÇEVRE BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ 

EĞİTİM

Yeni bir fakülte kararı
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TARIM ve ÇEVRE BİLİMLERİ  FAKÜLTESİ



ezopotamya'nın bereketli toprakları üze-Mrinde kurulmuş olan Mardin, Ortadoğu'-
nun bütün medeni mirasıyla zenginleş-

miş; her rengin, her sesin kendisine yer bulabildiği 
kadim kültüre sahip bir medeniyetler şehridir. 
 Tarihi yaşatan ve topluma yeni bir uygarlık 
değeri telkin eden eğitim anlayışıyla bölgede dikkat 
çeken Mardin Artuklu Üniversitesi, her türlü dilden, 
dinden ve kültürden öğrenciyi birlikte ağırlamaktan 
ve birlikte yaşayabilme kültürü ile insanlığa örnek 
olacak eğitim anlayışını benimse-miştir.  

 Farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hayat 
imkânı bulduğu bir şehrin üniversitesinde öğrenci 
merkezli bir yönetim ve eğitim anlayışının inşa 
edilmesi ve yabancı dil öğrenimine verdiğimiz 
önem Arapça, Kürtçe ve İngilizcenin seçmeli ders 
olarak okutulması ve Yabancı Diller Yüksekok-
ulunun kurulması ile  kendini göstermiştir.
 Yakın zamanda öğrenci kabul edecek olan 
Yabancı Diller Yüksekokulu için eğitim binasının 
inşaatına başlanacaktır.
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Yabancı Diller Yüksekokulu Kuruldu

EĞİTİM
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013 yılında eğitim öğretim  faaliyetlerine  2başlayan Midyat Meslek Yüksekokulu çocuk 
gelişimi uygulama anaokulu, için yapılan 

proje yatırımları son bir yılda daha kapsamlı hale 
getirildi.
 YÖK, MEB, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) ve Mardin Artuklu Üniversitesi 
adına Midyat Meslek Yüksekokulu'nun ortak 
projeleri kapsamında bilgisayar, İngilizce ve 

santraç destekli eğitim verilmesi için çalışmalar 
başlatıldı. 
 Projenin  devamı  olarak anaokulumuzun 
temel, araç ve gereçleri ile açık ve kapalı alanlarda 
prefabrik oyun parkları kuruldu. 
 Böylelikle Uygulama Anaokulu, Yüksek-
okul Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerine staj ve 
uygulama imkânını da  sağlamış oldu.
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Midyat Meslek Yüksekokulu’na 
KurulduOYUN PARKI 

EĞİTİM
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OYUN PARKI



Türkiye'de Sayılı Üniversitelerde bulunan

'DİL LABORATUVARI' kuruldu
ardin Artuklu üniversitesi, farklı dillerin, Mdinlerin ve kültürlerin hayat imkanı bul-
duğu, çağdaş, saygın ve özgün bir üniver-

site olarak değişime, gelişime açık bir anlayış içinde 
ve insanlığın ortak kültürel mirasına katkılarda 
bulunup bu mirasın şehrinde tedavülünü sağlayan 
bir köprü oluşturmuştur. Mardin, sosyal, ekonomik 
ve kültürel serveti nedeniyle tüm dünya için etkin 
bir örnek niteliğindedir. 
 Kentin sahip olduğu çeşitli dil ve lehçelerin 
akademik eğitimde yer bulmasını sağlayan ve  veri-
len eğitime dil hakimiyeti kazandıracak her türlü  
profesyonel projeleri destekleyen Prof. Dr. Ahmet 
Ağırakça, Türkiye'de sayılı üniversitelerde bulunan 
'Dil Laboratuvarı'nın kurulmasını sağlamıştır.
 Yaklaşık 40 öğrenci kapasiteli ' Dil Labora-
tuarı' Kampüs Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi bina-

sında hizmete açılmıştır. Öğrencilerin Arapça, Kürt-
çe ve İngilizce lisanlarını daha iyi öğrenebilmeleri 
ve dil hakimiyetlerinin arttırılabilinmesi için  ders-
lerde; metin, dergi, kitap okuma; film ve dizi izleme 
gibi pratik öğrenme teknikleri  uygulanmaktadır.
 Bir dilin sahip olduğu  kültürü ile birlikte 
öğretilmesi, dile olan  hâkimiyetin tam sağlana-
bilmesi adına önemlilik arz ettiği düşünülerek, Dil 
Laboratuarının ana temasında doğal öğrenme 
teknikleri kullanılmaktadır. 
 Uygulamalarda; sinema ve dizi izleme 
günleri, tiyatro gösterileri, haftanın belirli günle-
rinde kahvaltı eşliğinde kitap okuma günleri, şiir 
geceleri ve bölümde eğitim gören öğrencilerin 
oluşturdukları guruplarda ney dinletisinden hat 
sanatının öğretilmesine kadar birçok aktivitenin 
yapılması sağlanmıştır.
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EĞİTİM



öre gençlerinin mesleki eğitim alabile-Ycekleri ve ara işgücü elemanı yetiştirmede 
oldukça önemli yeri olan Meslek Yüksek-

okullarındaki eğitim programlarının artırılmasına 
özen gösterildi. 
 Hayırsever Dr. Zeynel Abidin Erdem ile 
imzalanan protokolle üniversitemiz Ömerli Meslek 
Yüksek Okulu bünyesinde açılan Mimarlık ve Şehir 
Planlama, Harita ve Kadastro Programları eğitimi-
nin Savur ilçesinde verilebilmesi için Savur Kız 
Yurdu, yüksekokulumuz için eğitim binasına dö-
nüştürüldü. 
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Savur İlçemizde  Mimarlık ve Şehir Planlama 
ile Harita ve Kadastro Programları açıldı

EĞİTİM
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Merkezi Araştırma
LABORATUVARI 
aktif hale getirildi

EĞİTİM

Merkezi Araştırma Laboratuvarında
Ÿ 55 Adet Laboratuvar Seramik Orta Tezgah
Ÿ  6 Adet Hassas Terazi Masası
Ÿ  Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Cihazı
Ÿ  Erime Noktası Tayin Cihazı
Ÿ  Soxhlet (bileşiği bir katıdan ekstrakte etme) 

Cihazı
Ÿ  Masa Tipi PH METRE (2 adet)
Ÿ  Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı(2 adet)
Ÿ  VORTEKS Cihazı
Ÿ  Mikrodalga Numune Yakma Sistemi
Ÿ  Ultrasonik Banyo ve Ultra Saf Su Cihazı
Ÿ  İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometresi

erkezi Araştırma Laboratuvar projesinin Myapı inşaat çalışmaları 2012 yılında 
başlatılarak 2013 yılında tamamlanmış 

fakat ihtiyaç duyulan araştırma ve deneysel ölçüm 
cihazlarının temin edilmemesi sebebiyle  faaliyete 
geçirilememiştir. 
 3 aralık 2014 tarihinden itibaren 4.1 trilyon   
bütçe ödeneği ile Merkezi Araştırma Laboratu-
varının üniversite içine olduğu gibi çevreye de 
hizmet  vermesi için düzenlenmiş kendine yeten bir 
yapıya dönüştürülerek laboratuvara alınan ve 
alınacak olan cihazların bazıları aşağıda belirtil-
miştir.
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MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 

Ÿ  UV-VIS Spektrofotometre
Ÿ  Azot Protein Tayin Cihazı
Ÿ  Kalsimetre ve EC Metre
Ÿ  Bünye Analizleri için Toprak Karıştırıcı
Ÿ  Analtik Hassas Terazi ve Hassas Terazi
Ÿ  Çalkalayıcı, Otomatik Pipet Seti ve Elek Seti
Ÿ  Filitrasyon Düzeneği
Ÿ  Masa üstü çok amaçlı Santrifüj
Ÿ  Dijital Büret ve Dijital Dispenser
Ÿ  Kinematik Viskozimetre ve distilasyon cihazı (yüksek 
Ÿ oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesi)
Ÿ  Otomatik Renk Tayin Cihazı
Ÿ  Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayin Cihazı
Ÿ  Kapalı Kap Alevlenme Noktası Tayin Cihazı
Ÿ  Kalorimetre
Ÿ  Nem Tayin Cihazı
Ÿ  Bakır Şerit Korozyon Test Cihazı
Ÿ  Kül Fırını 
Ÿ  Kükürt ve Karbon Analiz Sistemi
Ÿ  ETÜV Cihazı gibi son derece gelişmiş 
modern teknoloji ürünü araç, gereç ve 
cihazlarla donatılmıştır.



niversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından 

Üdüzenlenen seminerde Sağlık Bakanlığı 
Komisyon Üyesi olan Prof. Dr. Çoruh 

Türksel Dülgergil “Ebelik ve hemşirelik eğitiminde 
Ağız ve Diş Sağlığı” konusunu ele alarak  önemli 
bilgileri öğrenciler ile paylaştı.
 Ağız ve diş sağlığı konusunda hastalara 
uygulanan tedavi yöntemlerinin teorik ve pratik 
bilgilerini kısa eğitim  videoları öğrencilere aktaran 

Prof.Dr. Dülgergil, ağız ve diş sağlığının genel 
sağlığımızla yakından ilişkili olduğunu ve önlemin 
2-6 yaş aralığında alınması gerektiği bilgisini 
öğrencilere verdi.
  Sağlık Yüksekokul öğrencilerine yönelik 
Eğitimin devamında Mardin İlinde bulunan tüm 
anaokulu ve kreşlerdeki çocuklara diş sağlığı 
taraması  ve jel uygulaması yapıldı. 
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DİŞ SAĞLIĞI 
Taramaları Yapıldı

EĞİTİM
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DİŞ SAĞLIĞI TARAMASI



niversite olarak  en küçük yaştan, üniversite 

Ülisans üstü öğretimlere varıncaya kadar her 
alanda üniversitemizi bir adım daha ileriye 

taşımak, geliştirmek ve her alanda eğitim ve öğretim ile 
ilgilenerek, çocuklarımızı üniversite bünyesinde eğiti-
me katabilmek adına Merkezi Kampüs Yerleşkemizde 
Uygulama Anaokulu ve Kreş kurulmuş olup 2016 
yılında hizmete açılacaktır.
 Ana Okulu'nun çok yönlü ve etkin eğitim-
öğretim faaliyetlerini kapsaması sağlanarak, ço-
cukların gelişim hızının ve öğrenme potansiyelinin en 
hızlı olduğu okul öncesi dönemde vereceğimiz eğitim 
ile çocukların sosyal, duygusal, motor, bedensel, bilişsel 
ve dil gelişimlerine büyük ölçüde destek verilmesi 
hedeflenmiştir.
 Üniversitemiz çalışanlarının çocuklarına hizmet 
etmesi, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu ilgili program öğrencilerine 
uygulama yapabilmelerine de imkân sunulması 
amaçlanmıştır. 

Merkezi Kampüse 
Anaokulu ve Kreş
açma hazırlıkları 
tamamlandı
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EĞİTİM
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KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI

ütüphanemizin geliştirilmesinde üst düzey Kbir çalışma harcanmış olup, çağdaş bir yapı 
oluşturulmaya çalışılmış ve eğitimin kalbi 

olan kütüphanemize son bir yıl içerisinde  11.165  
kitap alınarak toplam kitap sayısı 36.780 'e çıkarıl-
mıştır. 
 Mardin Artuklu Üniversitesi olarak kitap 
bağışı konusunda yapılan girişimler hızla cevap 
bularak nadir eserlerinde içerisinde yer aldığı  8.829 
kitap kütüphanemiz raflarında yerini almıştır.
 Kütüphanemizde bulunan 130.000 yabancı 
elektronik kitaba, ilave olarak son bir yıl içerisinde 

295.401 Türkçe elektronik kitap eklenerek 425. 401 
E-kitap sayısına ulaşılmıştır. 
 İhtiyaç duyulan  veri tabanlarına  abonelik 
sağlanarak, Türkiye'nin İlk Online Kütüphanesi 
olan Türkçe içerikli elektronik kitap veri tabanı 
'Hiperkitap' ve Mimarlık, Sanat Tarihi, Güzel 
Sanatlar ve Tarih alanında akademik dergilere tam 
erişim sunan J-STOR'a üye olunmuş,  abone olunan 
veri tabanları sayısı 4'ten 6'ya yükseltilmiştir. 10 
adet veri tabanı kullanımı da belirli tarihler aralığın-
da deneme sürecine açılmıştır.

Kütüphane çalışmalarında 
büyük ilerlemeler kaydedildi
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niversitemiz 10 Şubat 2015 

ÜTarihinde Ankara Milli 
Kütüphanesi ile protokol 

imzalayarak, Türkiye’de Milli 
Kütüphane’ye üye olan sayılı 
üniversiteler arasında yer aldı.
  YÖK tarafından sağlanmış olan 
2007 yılı öncesi tezlerin tam metin 
erişimi ile ilgili Türkiye Belge 
Sağlama Sistemi ( TÜBESS) üyeliği 
tamamlanarak aktifleştirildi ve 
Akademisyenlerimizin yoğun 
kullanımına açıldı.
  2015-2016 öğretim yılında 
üniversiteye yeni kayıt olan 
öğrencilere kütüphane oryantasyon 
eğitimi verildi.
  Üniversitedeki tüm bölümlere 
veri tabanı eğitimi Kütüphaneciler 
tarafından verilmesi sağlandı.
  Üniversitemiz, Emerold Insıght 
işbirliği ile akademisyenlerimize 
yönelik uluslararası dergilerde yayın 
hazırlama ve makale yazma teknikleri 
konusunda eğitim semineri düzenlendi.
 Kütüphaneler arası ödünç 
sistemi aracılığıyla 87 adet kitap ödünç 
alındı.
 TÜBESS sistemi aracılığıyla 
28 adet tez kütüphanemiz tarafından 
getirildi.

KÜTÜPHANE HİZMETİNDE 
DEV BİR YENİLİK YAPTIK
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KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI

erkezi Kampüs Yerleşkemizde yapılan MMerkezi Kütüphane binası için Batman 
Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Zirve 

Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Başkent 
Üniversitelerine  ziyaretler düzenlendi.  
 Kütüphanemiz, son bir yıl içinde ayrıca 
Yordam eğitim toplantısı, Ankos toplantısı, 
Açıkerişim semineri ve Online bilgi eğitim 
seminerlerine katılmıştır.

2015 Yılında Satın Alınan 
VERİTABANLARI
1. ProQuest Tez veritabanı
2. Ebook Collection 
3. HiperKitap 
4. Project Muse 
5. EDS  Akademik Tarama Motoru
6. Jstor 
7. Britanika 
8. Merriam-Webster 

2016 yılında alınması planlanan 
VERİTABANLARI
1. Ebrary 
2. Hiper Kitap
3. Britannica 
4. Merriam-Webster 

Kütüphane  Başkanlığınca 
Gerçekleştirilen Toplantılar
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5. Sage 
6. İndex İslamicus 
7. Almanhal Journals 
8. Turnitin 
9. Jstor 

Tübitak Tarafından Sağlanan 
VERİTABANLARI
1. Academic Search Complete  
2. Business Source Complete  
3. DynaMed  
4. Applied Science & Business Periodicals  
5. Retrospective Index  
6. Education Index Retrospective 
7. IEEE
8. iThenticate 
9. OVID-LWW
10. ScienceDirect 
11. Scopus 
12. SpringerLink 
13. Taylor & Francis
14. Web of Science 
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EĞİTİM

Bilimsel etkinlikler arttırıldı
ardin Artuklu Üniversitesi bilimsel etkinlik-Mler ile, toplumun bilime olan ilgisinin artı-
rılması, bilim insanlarının halkla kaynaştırıl-

ması, bilimin teorik yanı ile pratikteki  eğlenceli 
tarafının bir arada olabileceğinin gösterilmesi, çocuk-
ları ve gençleri bilimsel kariyerlere özendirmek ve 
toplumda bir bilim kültürü yaratmayı amaçlamaktadır.
 Bu çerçevede son bir yılda akademisyenlerimiz 
bilimsel araştırma projeleri için  daha fazla teşvik  edil-
miş, 22 Bilimsel Araştırma projesine onay verilerek,  
444.256 lira 79 kuruş tutarında mali destek sağlan-
mıştır.
 Akademisyenlerimiz tarafından üretilen bilim-
sel araştırma projeleri, sunumlar ve makalelerle 
bilimsel araştırmalara yeni kaynaklar sağlanmaktadır. 
Yapılan etkinliklerin öğrencilerin bilimsel, teknolojik 
ve sanatsal farkındalıklarını artırmak ve bilimin temeli 
olan merak etme ve sorgulama yetilerini geliştirilmesi 
için araştırma raflarında yerlerinin alınması sağlanmış-
tır. 
 Son  bir yıl içerisinde; akademisyenlerimiz 
tarafından ulusal veri tabanlarında yayınlanan 108 
makale ile Uluslararası çapta Hakemli bilimsel lite-
ratürü ve kaliteli web içeriklerini içeren dünyanın en 
kapsamlı makale özü ve atıf veritabanı olan Scopus 
İndeks'te 79 makale ve Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, 
Sanat ve İnsani Bilimleri konularında Uluslararası ün 
yapmış Web Of Science veri tabanında yayınlanan 59 
makale yer almaktadır.

Uluslararası scopus unideks veri tabanında 79 
makale, web of science veri tabanında 59 
makale yayınlanırken, ulusal veri tabanında 
ise toplam 108 makale yayınlanmıştır.
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Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ağırakça  
göreve geldiği andan itibaren,  yapısal, 
fiziki, sosyal ve kültürel alanda sağlanan 

önemli başarıların yanında akademik başarılarda 
da önemli ilerlemeler kaydedilmesini sağlamıştır. 
Ağırakça,  son bir yılda 3 ayrı kitap yayınlayarak 
akademisyenlerimize sunmuş olduğu önemli teş-
vik bütçe çalışmaları yanında öğretim üyelerimi-
ze örnek bir rol model teşkil etmiştir.
 Yayınlanmış 15 telif ve 13 (cilt) tercüme e-
seri vardır. Akademik dergilerde yayınlanmış 37 
makalesi ve katıldığı milli ve uluslararası sempoz-
yumlara sunduğu 30 tebliği bulunmaktadır. Ayrıca 
40 yıldan beri çeşitli resmi ve sivil kuruluşlarda 
onlarca konferans vermiş, seminerler düzenlemiş, 
birçok panele katılmıştır. Bir kaç ansiklopedide 
yayınlanmış çok sayıda maddesi olup ayrıca 6 
ciltlik Şamil İslam Ansiklopedisi'nin genel yöne-
tim ve ilmi redaksiyonunu yaparak yayına 
hazırlamıştır. Ayrıca “Hz. Peygamber ve Kurduğu 
Devlet” isimli 2 büyük cilt halinde hazırlanan siyer 
çalışmasına önemli sayıda sayfa eklemiştir.
 İngilizce ve Almanca dillerine tercüme 
edilen “Tıp Tarihi” adlı kitap ile önemli bir 
çalışmaya imza atmıştır. Birçok edebî, ilmî, siyasî 
ve sosyal içerikli dergide yönetici ve yazar olarak 
görevler almıştır.

  Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Eserleri:
 Akdem Yayınlarınca Yayınlanan Eserleri
1. Hz. Ebubekir’in Hilafet Dönemi
2. Selahaddin Eyyubi ve Kudüs’ün Yeniden Fethi
3. Kırk Hadisle Müslüman Şahsiyet
4. Ömer İbn Abdülaziz
5. İslam Tarihinde İlk Siyasi Hareketler
6. Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi
7. İslam Tarihinde Tartışmalı Konular
8.  Abbasi Devletinde  Türk Kumandanlar

Örnek bir rol model; Son bir yılda 3 kitap

EĞİTİM
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2015 YILINDA YAYINLANAN KİTAPLAR

ültür ve medeniyet coğrafyasının Kbütün entelektüel gerekliliğini   
omuzlarında taşıyan Üniversitemiz 

çıktığı bilim yolculuğunda genç düşünür-
lerin bilgili eğitmenler ile iş yaşamının her 
noktasına tam donanımlı kütüphane eri 
öğrenciler yetiştirmeyi  hedeflemiştir. 
 Bu hedef  doğrultusunda tüm 
öğrencilere ışık tutacak  bilgi, deneyim ve 
araştırmaların yazı ile ölümsüzleştirilmesi 
sağlanarak deneyimli akademisyenlerimizin 
kalemlerini güçlendirecek teşvik ödenekleri 
oluşturulmuş ve son bir yılda  yayına giren 
kitap sayımızda önemli bir artış yaşanmıştır.

Akademisyenlerimizden Bilime Katkı 

9.İslam Tıp Tarihi (İngilizce Tercümesi bulunmak-
ta)

 Diğer Yayınevlerince Yayınlanan Eserleri
1.Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meâli(M. Beşir 
Eryarsoy ile birlikte, Buruc Yay.)
2.Hz. Ömer(Beyan Yay.)
3.Hz. Osman (Beyan Yay.)
4.Ömer Muhtar (Beyan Yay.)
5.Hz. Peygamber ve Kurduğu Devlet  (Siyer, 2 
Büyük Cilt, yayına hazırlanıyor)

 Tercüme Eserleri
1.İslamın  Tarih Yorumu- İmadüddin Halil, Risale 
Yay.

2.Hz. Muhammed ve Risaleti- Emile Der-
menghem, İnsan Yay.
3.Gelenekler Çatışması-Prof. Dr. Muhammed 
Kutub, Beka Yay.
4.20. Asrın Cahiliyesi- Prof. Dr. Muhammed 
Kutub, Beka Yayınları
5.Komutan Peygamber Hz. Muhammed’in Askeri 
Dehası-Mahmut Şit Hattab, Bir Yayıncılık
6.El- Kamil Fi’t- Tarih- İbnü’l- Esir’den “İslam 
Tarihi” adıyla, 4 cilt, Bahar ve Hikmet Yayıncılık
7.İslam’da Yönetim ve Yönetici- Said Havva, Petek 
Yayıncılık
8.Teori ve Pratikte Milliyetçilik- Mustafa Tahhan, 
Risale Yayıncılık
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2015 Yılında Yayınlanan Kitaplar
Prof.Dr.Bülent Diken
v Tanrı, Siyaset ve Ekonomi, Metis Yayıncılık, 
Istanbul, 2016

Prof.Dr.Zeynep Sayın 
(TÜYAP, En İyi Sanat Eleştirmeni Ödülü, 2015,)
v Kötülük, Tekilcilik, Postmodernizm, Mitos 
Yayınevi, 
v Noli Me Tangere: Beden Yazısı 2, Kaknüs 
Yayınları/Düşünce Dizisi
v İmgenin Pornografisi, Metis Yayıncılık, 
Tarih Toplum Felsefe Dizisi, Istanbul, 

Doç.Dr.Pelin Tan
v Istanbul'un Artığı / Surplus of Istanbul, Eş-
Editör  Pelin Tan, Istanbul, 2015.
v Arazi, Sternberg Press, Critical Spatial 
Practice Series, Berlin, 2016 (yayım aşam.)
v Unconditional Hospitality and Threshold 
Architecture, dpr Barcelona, 2016 (basım aşam.) 

v Situation/Co-Existence/Commons/ on Maria 
Papadimitrou, Editor Pelin Tan, 
Atina/Barcelona, 2016 (basım aşamasında)
v Kent ve Vatandaşlık (hazırlık aşamasında), 
Eş -Editor, Sel Yayıncılık, Istanbul, 2016

Niyazi Duranay 
v Oda Tarihinden Portreler: Eş-Editor Tayfun 
Gürkaş, Mimarlar Odası Istanbul Yayınları, 2016

İbrahim Bor
v İlahi Kelamın İmkân ve Tabiatı (2015)
v Gadamer’in Felsefi Hermentolojisi ve 
Teolojik Etkileri
v Analitik Dil Felsefe Dil, Düşünce Anlamı

Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL, Hadra Kübra 
Erkınay, Dr. Nazlı Rana Gürel
v Mardin Şiir Burcunda (2015)
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Doç. Dr. Mehmet Sait TOPRAK
v Talmud ve Hadis (Karşılaştırmalı Bir 
Araştırma)
v Süryanice Dilbilgisi 

Prof. Dr. Farouk Ismail
v Katlimu Döneminin Arami Kabartması (2015, 

Arap Araştırmalar Dizisi)

Araştırma Görevlisi Şehmuz KURT 
v “Belgefîlmên li ser Komkujiya Dêrsîmê: 
Dersîm 38 û Dersim’in Kayip Kızları” Kovara 
Wêje û Rexne, Hejmar:  2015
v “Kevneşopi û Şiyana Kesayetî”, T.S. Eliot, 
Kovara Wêje û Rexne, Hejmar: 

Mustafa ASLAN 
v Lordoğlu K. Aslan M., “Beş Sınır Kenti ve 
İşgücü Piyasalarında Değişim: 2011-2014’ in: Göç 
Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Ekim 2015,”

Öğretim Görevlisi İbrahim Bingöl
v Kurdî 6 (Kurmancî/Zazakî) Ders Kitabı, 
MEB, Yayınlanacak 2016

v Kurdî 7 (Kurmancî/Zazakî) Ders Kitabı, 
MEB, Yayınlanacak 2016 

Yrd. Doç. Dr. Shahab Vali
v Şahnameya Kurdî 1, Avesta Yayınları, 
İstanbul, 2016, ( yayın sürecinde)
v Mîtolojî ya Kurdên Yarsan, çeviren: Sevda 
Orak, Avesta Yayınları, İstanbul, 2016, ( yayın 
sürecinde)
v Kurdên Yarsan, Dîrok, Bawerî, Metnên Pîroz, 
Avesta Yayınları, İstanbul, 2016, (yayın sürecinde)
v Farmân-e Mansub Beh Imâm Sâdeq (Imâm 
Cafer Sadiq'a atf edeilen Buyruk), The Iranian 
Institute Of Philosophy, 2016, ( yayın sürecinde)
v Tashayyo va Mezaheb-e Eslami dar Seyr-e 
Tarikh, Pajuheşgah-e Ulum İslami ve Motaleat-e 
Ferhengi, Tahran, 2016 (çeviri,  yayın sürecinde) 

Dr. Zafer Duygu
v İsa’dan İslam Çağı’na Hıristiyanlık: Mitler ve 
Hakikatler, (Hıristiyanlığın VII. yüzyıla kadar 
geçirdiği tarihsel süreç ve evrelerden söz eden 
1000 sayfalık kitap çalışması:    Yayına hazır).

2015 YILINDA YAYINLANAN KİTAPLAR
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v Süryani Historiyografisi ve Kronik 
Tercümeleri (Süryani tarihçilik geleneğinin bahis 
konusu edildiği ve Ortaçağ’da kaleme alınmış 
olan beş tane önemli Süryani kronik çalışmasının 
metin tahlilli Türkçe tercümelerinin yer aldığı 400 
sayfalık kitap çalışması:Yayına hazır)
v Süryani Tarihi: Siyasi, Sosyal, Ekonomik, 
Kültürel ve Dini Açılardan Ortaçağ’da Süryaniler 
(M. birinci yüzyıldan XIII. yüzyılda cereyan eden 
Moğol istilasına kadar Miyafizit ve Nesturîler 
başta olmak üzere çeşitli Süryani toplulukların 
tarihsel sürecini ele alan 600 sayfalık kitap 
çalışması: Yayına hazır)
v Süryani Patrik Tel Mahreli Dionysius’un 
Seküler Tarihi, (845 yılında ölmüş olan Patrik Tel 
Mahreli Dionysius’un VI-IX. yüzyıllar arasını ele 
aldığı historiyografi çalışmasının 150 sayfa 
civarında Türkçe tercümesi ve metin tahlili: 
Yayına hazırlanıyor)
v Paskalya Kroniği (VII. yüzyılda derlenen ve 
Hıristiyanlık tarihi kadar siyasi hadiseler  
hakkında da bilgiler aktaran bir historiyografi 
metninin 200 sayfa civarında Türkçe tercümesi ve 
metin tahlili: Yayına hazırlanıyor)

Kutlu AKALIN
v Basibrinalı Adday Vakayınamesi (Diyarbakır: 
Peywend, 2015).
v Bir Dünya Şehri Olarak 
Constantinopolis”—(yayın aşamasında)
v Coşkun Yılmaz, ed., Klasik Dönemden 21. 
Yüzyıla Constantinopolis ve İstanbul 
Tarihi(İstanbul: İSAM).
v 2015:“Constantinopolis İdaresi” (Murat 
Keçiş’le beraber)—(yayın aşamasında) Coşkun 

Yılmaz, ed., Klasik Dönemden 21. Yüzyıla 
Constantinopolis ve İstanbul 
v Among the Ottomans: Diaries from Turkey in 
World War I, ed. Ian Lyster (London: I.B. Tauris, 
2011) kitabının Türkçe’ye çevirisi:  Osmanlıların 
Arasında: Birinci Dünya Savaşı Türkiyeʼsinden 
Günlükler(İstanbul: Doğan-Egmont

Prof. Dr. Rafik Sulaiman ve Yrd. Dr. Lokman  
Toprak 
v Turizm Amaçlı Mesleki İngilizce( 2015)
v Yard. Doç. Dr. Shane Brennan
v The Philosopher Armed: Xenophon's Self-

Defence and Defence of Socrates in Anabasis. 
(Monograph under review at University of 
Michigan Press, editor Ellen Bauerle).

v Entries (11) in the Oxford Dictionary of Late 
Antiquity. (2016)

v The Landmark Xenophon's Anabasis. New 
York (under contract, forthcoming 2016).

v 'Introduction'. Pages 1-85 in The Landmark 
Xenophon's Anabasis. (2016).

v 'The Route of the Ten Thousand'. (2016).
v 'The Chronological Framework of Xenophon's 

March'. (under contract, forthcoming 2016).
v In the Tracks of the Ten Thousand: a Journey 

on foot through Turkey, Syria and Iraq In 
translation at Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 
Istanbul (under contract, forthcoming summer 
2016).

v 'Classical Sieges of Byzantium: The Ten 
Thousand Storm the City'. Pages 49-61 in 
Tarih Boyunca İstanbul Kuşatmaları. Edited 
by T. Kaçar and M. Arslan: Istanbul (in press, 
2016).)

2015 YILINDA YAYINLANAN KİTAPLAR
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PERSONEL

AKADEMİSYEN 
Sayımızı Arttırdık

Profesör

Doçent

Yard. Doç.

Öğr. Gör.

niversitemizin ihtiyaç duyulan birimleri ile 

Übirlikte yeni kurulan bölüm ve programların 
akademisyen ihtiyacını karşılayarak 03 Aralık 

2014- 03 Aralık 2015 tarihleri arasında; 3 Profesör, 11 
Doçent, 8 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim görevlisi, 2 
Araştırma Görevlisi ve  2 Okutman olmak üzere 
toplam  37 akademisyeni hizmet ailemize kazandırdık.
              Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent 
sayılarında % 21 artış sağladık.

2014 2015
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İDARİ PERSONEL 
Sayımızı Arttırdık İdari Personel Sayısı

PERSONEL

niversitemizin temel yapı taşını fakülte, 

Üyüksekokul, meslek yüksekokulu ve rektör-
lükte bulunan idari birimlerin daha hızlı ve 

verimli hizmet vermesini sağlamak amacıyla 
toplam 30 kadrolu personel alımı gerçekleştirildi.
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PERSONELE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

niversitemiz rektörlüğü ve bağlı birimlerin 

Üihtiyacı olan 30 aylık (2017 yılı sonuna 
kadar) 'Genel Temizlik Hizmet İşinde 120 

personel alımı ihale edilerek 6.738.951,61TL bedel 
tutarında ve Özel Güvenlik Hizmet İşi için de 130 
kişilik personel alımı ihale edilerek 7.595.820,70 
TL tutarındaki sözleşme bedeli ile istihdam 
sağlanmıştır.
 Ayrıca Merkezi Kampüs Yerleşkemizin 
tüm akademik birim girişlerinde görev alacak olan 
Özel Güvenlik Personellerimize toplam 19.470,00 
TL maliyet tutarında  'Metal kapı detektörü' 
alınarak güvenlik önlemleri arttırılmıştır.

HİZMETLİ PERSONELİ 
Alımı Gerçekleştirildi

niversite personelinin yararlanması için 

Üdaha önce var olan kiralık lojman 
hanelerine  19 daire  eklenerek  toplam 

kiralık lojman sayısı 55'e yükseltilmiş ve son bir 
yılda  toplam 643.469,04 TL maliyetinde bedel  
ödenerek kiralanan lojmanlar  personelin 
kullanımına sunulmuştur.

Personelimize  lojman 
desteği arttırıldı

niversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire 

ÜBaşkanlığı tarafından ihale edilen yemek 
hizmetinin personel yemek kısmı için 

yemek servis kurulu hesabından 45.936,67 TL 
ödeme yapılması sağlanmıştır.

Personele yemek 
hizmeti sağlandı



HİZMET İÇİ EĞİTİM 

niversitemiz bünyesinde görev yapan aday 

Ümemurlara; gerekli bilgi ve becerilerini ge-
liştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel 

ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst 
görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla  
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığınca düzen-
lenen hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendi.
 Üniversiteye bağlı dersliklerde 10 gün 
boyunca toplam  60 saatte verilen eğitimden 2014-
2015 tarihleri arasında 163 aday memur faydalandı.

 Devletin yapı taşını oluşturan memurların 
kaliteli ve donanımlı hizmet vermeleri ve  hem ülke 
hem de bölgede hizmet standartlarının yüksek 
seviyede olması için  verilen eğitimde, emeğin ve 
kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının 
yanında, ülke kaynaklarının da israf olmasını 
önleyecek  eğitim konularına da yer verilmiş, devlet 
görevine atanan  aday memurlara disiplinli ve 
dürüst çalışmaları, aldıkları eğitim ile görevlerinde 
uzmanlaşmaları sağlanmıştır.
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Üniversitemizde profesyonel ilerleme sağlandı
SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

PERSONEL
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üksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek-Yöğretim Kurumları Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetme-

liği  gereği, Üniversitemizde Personel Daire Baş-
kanlığı tarafından üniversite bünyesinde boş bulu-
nan kadrolara atanmak üzere Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği sınavı yapıldı.
  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  

sınavında; Bilgisayar Programcılığı Tekniker kad-
rosuna 1, İnşaat Tekniker Kadrosuna1, Metal İşleri 
Teknisyen Kadrosuna 1, Memur Kadrosuna da 10 
personel atandı.  
 Ayrıca  üniversitemizin belirlenen birimle-
rinde ihtiyaç duyulan  15 Şef kadrosu için  de kısa 
sürede  içerisinde yükselme sınavı yapılması uygun 
görüldü.

Görevde Yükselme Sınavları Yapıldı

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI



ilginin hızlı değişimi, dönüşümü ve ortaya Bçıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ülkemize ait 
resmi kurum ve kuruluşların işleyiş 

mevzuatlarının değişikliği söz konusu olmakla 
birlikte değişen kurallara tam uygunluk içerisinde 
çalışmayı ve toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verebilmeyi ilke edinmiş olan üniversitesitemiz, 
alanında uzman kişiler tarafından idari birimlerde 
çalışan personel ve yöneticilerine eğitim verdi.

 Üniversitemizde memur ve idareci görevini 

yürüten personellerin mesleklerini büyük bir 
hassasiyet ve duyarlıkla ifa etmeleri ve gerekli 
özenin gösterilmesi konusunda itinalı davranan 
Rektörümüz Prof.Dr.Ahmet Ağırakça, her düzeyde 
performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamıyla 
entegre olmuş çabalarla, idari çalışanlarımızın 
performanslarının geliştirilmesi için eğitim 
seminerini gerekli olduğunu dile getirilmiştir. 
Birimlerin işleyişine profesyonellik katarak 
verimliliği artırmak ve  çalışanların daha üst 
görevlere hazırlanmaları amaçlanmıştır.
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İDARİ PERSONEL VE YÖNETİCİLERE 
Eğitim semineri düzenlendi

PERSONEL
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GÖREVLENDİRMELER

 Aralık 2014 tarihinde üniversitemize rektör 3olarak atanan  Prof. Dr. Ahmet Ağırakça  
ikinci bir  kuruluş dönemi başlatarak üniver-

sitemizin her alanda büyük ilerlemeler kaydedebil-
mesi için önemli projeleri hayata geçirmeye devam 
etmektedir.
 
         Farklı kültürlerle bütünleşme vizyonu çizen üni-
versitemiz uluslararası arenada yer alan önemli üniver- 
siteler ile çok boyutlu kültürel ve bilimsel işbirliğini 
oluşturmak maksadıyla; eğitim, öğretim, araştırma, 
projeler, kongre, sempozyum, panel, bilimsel kurs 
ve konferans faaliyetleri kapsamında akademisyen 
görevlendirmelerini arttırmıştır.

YURTİÇİ ve YURTDIŞI 
Görevlendirmeler Yapıldı

Bilimsel Etkinlik Amacıyla
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
binaları tamamlandı

İNŞAAT

Temeli 2010 yılında atılmış olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 5739 m² lik 
H bloğu hayırsever iş adamı Dr. Zeynel Abidin Erdem tarafından yapılarak 
2013 yılında eğitime açılmıştır.  Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 

Ağırakça'nın göreve gelmesiyle birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  
zemin+ 4 katlı toplam 8239 m² lik B,C,D ve E Bloklarının yapımı için 
4.652.017,16 TL bütçe ödeneği kullanılarak bir yıl gibi kısa 
bir sürede yapı inşaat çalışmaları bitirilmiş ve yeni 
hizmete açılan bloklarının 'Mobilya 
tefrişatı' Devlet Malzeme Ofisi 
aracılığıyla 474.260,00 
TL bedel karşılığında 
temin edilerek  2015- 2016 
öğretim yılında 
faaliyete 
geçirilmesi 
sağlanmıştır.
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İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 



öklü uygarlıklara ev sahipliği yapmış, Kmimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve 
görsel değerleri ile zamanın durduğu izle-

nimini veren Güneydoğunun şiirsel kentlerinden 
biri olan Mardin şehrinin üniversitemiz mimarisin-
de de kendini göstermesi adına yapı inşaat 
projelerinin bu yönde tasarlanması sağlandı.
 Doğa ile iç içe, tarihi yansıtan  modern  bir 
yaşam alanı oluşturmayı ilke edinerek Kampüs 
Yerleşke yapılanmasının hız kazanmasını sağlayan 
Rektörümüz,Merkezi Kampüs Yerleşkesinde öğ-
rencilerin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayacak olan 
Yemekhane ve Çarşı Binası' inşaatı yapımını 
başlattı. 
 Üniversitemiz kampus yerleşkesinde proje 
kapsamına alınan ; 13 bin 347 m²'lik   kapalı bina 

alanı ile 14 bin 168 m²'lik  çevre düzenlemesine 
sahip olacak 'Yemekhane ve Çarşı Binası' 26 bin 
768  m²  toplam kullanım alanına sahip, bodrum katı 
dahil 4 katlı inşa edilecek. Yemekhane ve Çarşı 
binasının hizmete girmesiyle, içinde aynı anda 1000 
öğrenci yemek ihtiyacını karşılayabilecek. Ayrıca 
Projede öğrenci yemekhanesinin yanında 300 
akademik  ve idari personel yemekhanesi, 1600 
m²'lik mutfak alanı, 664 m²'lik alışveriş merkezi ve 
çarşısı, 2130 m²'lik kafeterya alanı,  öğrenci konsey 
odaları, engelli öğrenci birimleri, idari personel 
odaları ve 4850 m²'lik otopark alanı da   yer alıyor.
Yemekhane  ve Çarşı binasının yapımı için 
20.803.400.00 TL tutarında bütçe ayrılmış ve   2017 
yılında bitirilerek kullanıma açılması planlanmıştır.

Merkezi Yemekhane ve Çarşı Binası 
yapımına başlandı

İNŞAAT
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MERKEZİ YEMEKHANE

 Yemekhane inşaatının 2017 yılında tamamlanması hedefleniyor. 



ardin Artuklu  Üniversitesi'nin  akademik Meğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve estetik 
anlamda da Mardin'e olan katkılarını sürdü-

recek, her kesimin spor yapmasına katkı sunacak 
Uluslararası Yüzme Federasyonu standartlarına uygun 
25 metre boyunda, 12.5 metre eninde, 2 metre 
derinliğinde ve 5 kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu 
tesisinin yapımı için çalışmaları  başlattı. 
 Sağlıklı  yaşamaya katkı sağlayacak tesis, 
bodrum ve zemin katlarla birlikte 3 katlı tasarlanan 
5000m²'lik kapalı bina alanı ile 15 bin 600 m²'lik alan 
üzerinde  inşa edilecek. Tesiste ayrıca; sauna, masaj 
salonu, fitness salonu, buhar odası, soyunma odaları, 
kafeterya, 286m² büyüklüğünde salon ebatları ayarla-
nabilen çok amaçlı seminer odaları ve VIP izleme salo-
nu ile birlikte 500 kişilik seyirci tirübünü de yer alacak.
 Merkezi Kampüs Yerleşkesinde bölgenin en 
iyileri arasında  yer alacak olan Yarı Olimpik Yüzme 
Havuzu tesisi için toplam 8.663.000,00TL bütçe ayrı-
larak, yapı  inşaat çalışmalarına başlanılmış ve  2017 
yılında kullanıma açılması planlanmıştır.
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Yarı Olimpik Kapalı  
YÜZME HAVUZU 
inşaatına başlandı

İNŞAAT



-63-

YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
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niversitemiz, eğitim, öğretim ve araştırma 

Üfaaliyetlerinin gerçekleşmesinde gerekli bil-
gi ve kaynakları bünyesinde toplayıp, kulla-

nıcıların hizmetine en iyi şekilde sunmaya çalışan 
bir merkez olma hedefiyle yola çıkarak, modern kü-
tüphaneciliğin gereksinimlerini sağlayan evrensel 
çapta merkezi kütüphane binası yapımını başlatmış-
tır. Proje kapsamında11 bin 600m² alan üzerinde 
inşa edilecek Kütüphane binası, bodrum ve zemin 
katlarla birlikte 4 katlı olarak tasarlanmış, Mini 
Konferans Salonları, Tek Kişilik Çalışma Kabinleri, 
Engelli Çalışma Odası, Kulüp Odaları, Müzik 
Odası, Bilgisayar Laboratuarı, Kafeterya, Bay-

Bayan Mescidi, Kırtasiye ve Fotokopi Odaları, 
Okuma Salonu, Elektronik Kaynaklar Araştırma 
Salonu, Kitap Arşivi, Cilt Atölyesi, Tamir Atölyesi, 
Süreli Yayınlar Okuma Bölümü, Sessiz Çalışma 
Odası, Sergi Alanı, Müze ve Seminer Salonu  gibi 
bir çok detay kütüphane  projesinde  yer bularak 
yüksek düzeyde tüm alanlarda hizmet verilmesi 
amaçlanmıştır.
 Üniversitemizin Merkezi Kampüs Yerleşke-
sinde yapımı başlatılan  “Merkezi Kütüphane” 
binası  için toplam 13.168.800,00TL tutarında bütçe 
ayrılarak 2017-2018 öğretim yılında hizmete açıl-
ması planlanmıştır.

Bölgenin en kapsamlı kütüphane 
binası için çalışmalara başladık

İNŞAAT



-65-

KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI
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ardin Artuklu Üniversitesi  Ana Kampüsü M2012 yılında  akademik öğretime dahil 
edilmiş ve 3 Aralık 2014 tarihinden itiba-

ren büyük bir ivmeyle gelişim göstermiştir.  
 Özellikle  yeni eğitim bloklarının bitirilerek 
fakültelerin yeni binalarına kavuşturlması (en son 
olarak da İlahiyat Bilimleri Fakültesi'nin) Yerleş-
keye taşınmış olması, kampus kullanım alanlarının 
artması ile sonuçlanmıştır. 
 Güvenlik görevlilerinin vardiya esnasındaki 
görev dağınıklıkları ve güvenlik görevlilerine hiz-
met eden mekânların yetersizliğinin iş ve güvenlik 
kalitesi düşüklüğüne neden olduğu tespit edilmiş ve 
mevcut giriş kurgusunun hem araç girişlerinin hem 
de belediye otobüslerinin kontrol edilmesini sağla-
yacak nitelikte olması sağlanarak yeni bir peyzaj 
mimarisi uygulanarak 15 metre eninde, 25 metre 
yüksekliğinde kampüs giriş kapısı inşaatına başla-

Kampüs Giriş Kapısına Kavuşuyor
nılmıştır.
 Ayrıca Üniversitemiz, Kalkınma Bakanlı-
ğından almış olduğu mali destek ile Merkezi Kam-
püs yerleşkemizin yaşam alanlarını çevreleyen 
14.65 km uzunluğunda ihata duvarı inşa ederek 
minyatür Mardin  görünümlü ilim kenti oluşturu-
lacaktır.

İNŞAAT



urtdışında yaşayan Mardinli gurbetçi Ser-Yvet İncioğlu tarafından finanse edilen ve ü-
niversitemizin yapı ve projesini üstlendiği, 

toplam alanı 4500 m²'lik  bodrum+zemin+4 katlı, 
200 öğrenci kapasiteli İlahiyat Bilimleri  Fakültesi 
Kız Öğrenci Yurdu inşası yapılmaktadır.
 Mardin Artuklu Üniversitesi Merkezi Kam-
püs alanında hizmete girecek olan Kız Yurdu 
önümüzdeki öğretim yılı başında faaliyete açılacak-
tır. 
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İNŞAAT

İlahiyat Bilimleri 
Fakültesi’ne Kız Yurdu
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İNŞAAT
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CAMİ PROJESİ

niversitemiz Merkezi Kampüsünde  yapıl-

Üması planlanan cami ve müctemilatı tesis 
projesi; 3977 kişi kapasiteli Açık İbadet, 

3460 kişi kapasiteli Kapalı İbadet alanı ile Toplam: 
7.437 kişi kapasiteli İbadet alanı şeklinde proje-
lendirilmiş ve kısa sürede inşasına başlanılmasına  
planlanmıştır.

Mardin Artuklu Üniversitesi 
Cami Projesi
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CAMİ PROJESİ
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MASTER PLANI

niversitemizin Midyat ilçesinde bulunan Midyat 

ÜMeslek Yüksek Okulu alanında kurması planla-
nan Fizik tedavi ve Rehabilitasyon merkezi bina-

sına master plan ve mimari konsept projesi ile mimari, 
statik, elektrik, makine, peyzaj projelerinin yapılması 
için 7 Şubat 2015 tarihinde çalışmalara başlanılmıştır. 
 Uzun vadeli ve geniş çaplı olarak üniversite-
mizin imarlı bir şekilde gelişmesine ilişkin hazırlanan 
ve uygulanması esas alınan plan ve projeler için 213 bin 
344 TL tutarında bütçe ayrımı öngörülmüştür.

Midyat Meslek Yüksekokulu’nun 
Master Planı hazırlandı
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6 Haziran 2015 tarihinde ihale edilerek 

2116.643,00 TL tutarında sözleşme fiyatı ile 
Kampüs Yerleşkesi merkezi derslikler 

binasına, 02.07.2015 tarihli  sözleşme daveti ile 
208.624,00 TL   tutarında sözleşme bedeli  uygun 
görülen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 
Ve Sağlık Yüksek Okulu binalarına Mimari, statik, 
elektrik, makine,ve peyzaj projeleri  uygulanmıştır.
 

Mimari Statik 
Destek Projesi

TADİLATLAR



0 Temmuz 2015 tarihi itibari ile yapı bozuk-

1luklarında büyük sıkıntıların yaşandığı Rek-
törlük Binası çelik konstrüksiyon ile ikmal 

inşaatı tamamlanarak daha sağlam bir yapıya 
kavuşturulmuş ve olumsuz hava koşullarına karşı 
dayanıklılığı arttırılmıştır. 
 Proje 11 bin 564 TL tutarındaki maliyet ile 
tamamlanmıştır.
 

Rektörlük binası 
ikmali yapıldı

REKTÖRLÜK BİNASI TADILATLARI
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TADİLATLAR

on bir yıl içerisinde  üniversitemize ait  Sbirimlerin, oluşturduğu  tespit raporları 
sonucunda birimlerin eksiklikleri giderilerek 

yapı onarım ve malzeme işlemleri tamamlanmıştır.

MUHTELİF TADİLATLAR
  Üniversitemize bağlı birimlerde 27 Tem-
muz 2015 ile 15 Ekim 2015 tarihleri arasında  
697.262 TL tutarında maliyetle   muhtelif tadilat 

işlemleri yapılmıştır. 

AKM’DE YAPILAN TADİLATLAR
 Üniversitemiz Rektörlük Binası Atatürk 
Kültür Merkezinde bulunan Chillerin (soğutma 
gurubu) ve yerleşke alanı içerisinde bulunan kuyu 
dalgıçları 42.480 TL tutarında ki maliyet ile 
onarılmıştır.

Üniversitemize Bağlı Birimlerde 
Tadilat İşlemleri Yapıldı



YAPILAN TADİLATLAR

-75-

 PANOLARIN BAKIMI YAPILDI 
 Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek 
okullarda bulunan Kompanzasyon Panolarının 
6608 TL tutarındaki bakımı yapılmıştır.

KALORİFER KAZANLARI VE HİDROFOR 
BAKIMLARI YAPILDI
  Üniversitemizin Rektörlük Binası Ata-türk 
Kültür Merkezi’nde ve Üniversitemiz Ömerli 
Meslek Yüksekokulu’nda bulunan kalorifer kazanı 
ve hidroforların bakımı 4.645.00 TL tutarında ki 
maliyet ile  yapılmıştır.
  Üniversitemiz Rektörlük binası Atatürk 
Kültür Merkezi’nde bulunan Hidroforun pompa-
larının onarımı 2.124.00 TL tutar harcaması  ile 
sağlanmıştır.

SONDAJ KUYULARININ BAKIMI YAPILDI
  Üniversitemiz Merkezi Kampüs alanı 
içerisindeki sondaj kuyularının bakımı ve Sağlık 
Yüksekokulu’nda bulunan klimaların onarımı 
22.856.60 TL  tutarında ki maliyet ile sağlanmıştır. 
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TADİLATLAR

ampüs Yerleşkesinde 2012 yılında Akademik KÖğretime  kazandırılan Edebiyat Fakültesi ve 
Sağlık Yüksekokulu binalarının eksik olan iç 

tasarım çalışmaları tamamlanarak yeni bir estetik 
görünüm oluşturuldu.
 22 Nisan 2015 tarihi itibariyle  toplam maliyeti 
501 bin 500 TL olan ıslak hacim düzenleme ile zemin, 
tavan ve merdivenlerin düzenlenmesi ve binanın teras 
katlarında öğrencilere oturum alanı oluşturulması işi 
ile tamamlanan tadilat çalışmalarının ardından  eğitim 
binaları  konforlu bir yapıya kavuşturuldu. 

Edebiyat Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu  
binalarına yeni bir görünüm kazandırıldı
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BİNALARA YENİ GÖRÜNÜM
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Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile eğitim, sosyal ve 
kültürel amaçlı protokoller imzaladık.
Ü 10 Şubat 2015 tarihinde ‘Ankara Milli Kütüpha-

nesi’ ile protokol imzalayarak, Türkiye’de  Milli 
Kütüphane’ye üye olan sayılı üniversiteler arasın-
da yer aldık.

Ü Savur İlçemizde MYO binası yapımı için hayır-
sever iş adamı Dr. Zeynel Abidin Erdem ile işbirliği 
protokolü imzaladık.

Ü Uluslararası 6. ESRUC Konsorsiyumu’na katı-
larak Fas'ın Kazablanka kentindeki Hassan II. 
Üniversitesi ve Kültür Bakanlığı ile işbirliği 
protokolü imzaladık.

Ü Irak’ta bulunan Zakho Üniversitesi ile Akademik 
ve Bilimsel işbirliği protokolü imzaladık.

İşbirliği Protokolleri 
İmzalandı

PROTOKOLLER İMZALANDI

Zakho Üniversitesi ile akademik işbirliği protokolü 

 Dr. Zeynel Abidin Erdem ile işbirliği protokolü Hassan II. Üniversitesi ile işbirliği protokolü
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ÖNEMLİ TOPLANTILAR

Ü Ankara temaslarında bulunularak Kalkınma 
Bakanlığı ile görüşmeler sağlandı.

Ü Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) toplantıları 
yapıldı.

Ü Üniversitelerarası Kurul Toplantıları  (ÜAK) 
yapıldı.

Ü Sivil Toplum Kuruluşları ve İlim Yayma 
Cemiyetleri ile toplantılar gerçekleştirildi.

Ü Maliye Bakanlığı ile stratejik toplantı gerçek-
leştirildi.

REKTÖRÜMÜZÜN KATILDIĞI TOPLANTILAR
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ÖĞRENCİ ODAKLI ÇALIŞMALAR

ğrencilerin kendilerini 

Ösosyal ve  kültürel alanlarda 
yetiştirmelerine fırsat sunan 

öğrenci kulüpleri sayısı son bir yıl 
içerisinde arttırılarak toplamda 26 
etkinlik faaliyeti düzenlenmiştir.
 Farklı alanlarda düzenle-
nen etkinlikler ile öğrencilerin 
kişisel gelişimleri desteklenmiştir. 
 Öğrencilerimiz oluşturduk-
ları organizasyonlar ile akademik 
bilgi ve becerilerini Mardin halkı-
na sunarak toplum değerlerine 
modern bir perspektifle farkında-
lık kazandırmıştır.
1.Erdemli Gençlik Topluluğu
2.Elhamra Topluluğu 
3.Doğa İle El Ele Topluluğu 
4.Genç Tema Topluluğu
5.Artuklu Düşünce Topluluğu 
6.Toplumsal Duyarlılık Topluluğu
7.Sanat Tarihi Topluluğu 
8.Mimarlık Öğrenci Topluluğu
9.Sosyal Aktiviteler ve Eğitim 

Topluluğu 
10.Sosyoloji Topluluğu
11.Bilim Ve Sanat Topluluğu
12.Engelsiz Artuklu Topluluğu
13.Antropoloji Topluluğu
14.İletişim Topluluğu 
15.Ve-JÎN Edebiyat Topluluğu
16.Ronahî Kültür Edebiyat 
Topluluğu
17.Teknoloji Topluluğu
18.Mezopotamya Diller Ve Dinler 
Topluluğu
19.Kültür Ve Ekonomi Topluluğu
20.Girişimcilik Topluluğu
21.Turizm Ve Kültür Topluluğu
22.Edebiyat Topluluğu
23.Tiyatro Topluluğu
24.Sağlıklı Yaşam Topluluğu
25.MYO Topluluğu
26.Edebiyat Araştırmalar 
Topluluğu
27.Fotoğrafçılık Topluluğu
28.Kültür Ve Medeniyet 
Topluluğu

29.Tarih Araştırmalar Topluluğu
30.Satranç Topluluğu
31.Sosyal Artuklu Topluluğu
32.Toplum Gönüllüleri Topluluğu
33.Dinamik Yaşam Topluluğu
34.Kürdoloji Topluluğu
35.Hikaye Anlatımı Ve Tiyatro 
Topluluğu
36.Renkli Düşünceler Topluluğu
37.Felsefe Topluluğu

Öğrenci Toplukları ayısı rtırıldıs a



BOLOGNA SÜRECİ
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niversitemizde 2013 yılında 

Üfaaliyete giren Bologna süreci, 
Avrupa'da yüksek öğretim ve 

akademik konularda standartlar geliş-
tirmek ve ayrılıkları en aza indirge-
yerek eğitim sistemlerini bağdaştır-
mak ve Avrupa'da birbiriyle tam u-
yumlu bir yükseköğrenim alanı yarat-
mak amacıyla oluşturulmuştur. 
 Türkiye Yükseköğretim Yeter-
lilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamın-

da, Üniversitemizce uyulması gere-
ken Bologna Sürecine uygun Bilgi 
Paketlerinin tüm birimlerce oluştu-
rulması ile ilgili çalışmalar Üniversi-
temizin Öğrenci İşleri Daire Başkan-
lığı tarafından koordine edilmekte ve 
bu bilgi paketlerinin hazırlanması 
sağlanmaktadır. Bologna sürecinde 
2013 yılı itibari ile 'AKTS' etiketi, 
2014 yılı itibari ile de 'Diploma Eki' 
etiketi verilmektedir.

BOLOGNA SÜRECİ



ektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın Rgirişimleri ile ilk kez bu yıl yürürlüğe 
konulacak olan kısmi zamanlı öğrenci 

çalıştırma programı uygulanmasında, öğrencile-
rimizin ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve 
yetenekleri doğultusunda geçici işlerde çalıştırıl-
ması, hem maddi kazanç hem de uygulama becerisi 
kazanmaları sağlanarak iş disiplini edinmiş üretken 
bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunulması 
amaçlanmıştır.
 Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, mes-
lek yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, mer-
kez ve müdürlüklerinde  130 öğrenci işe alınmıştır. 

 

Kısmi Zamanlı 130 Öğrenci Çalıştırılmaya Başlandı

ÖĞRENCİ ODAKLI ÇALIŞMALAR
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niversitemiz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme 

ÜMerkezi'nin (ÖSYM) internet sayfasında 
açıklanan 2015 YGS ve LYS yerleştirme 

sonuçlarına göre lisans ve önlisans programlarında 
yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşarak en çok 
tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı. 
 Üniversite'nin yüzde yüz doluluk oranı ile 
büyük bir başarıya imza atarak, geçen yıl verilen 
1223 mezun öğrenci sayısına karşılık olarak, 2015-
ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, üniversitemizin li-
sans programlarında ilan edilen 772 öğrencinin ya-
nı sıra Meslek Yüksekokullarında 1455 kontenja-
nın tamamı yerleşerek, Üniversitemizi lisans ve ön 
lisans düzeyinde 2227 yeni öğrenci tercih etti.

 Yeni bir üniversite olarak kısa zaman içinde 
akademik, sosyal ve altyapı alanlarında gerçekleş-
tirdiğimiz gayret neticesinde, alt yapımızı güçlen-
direrek, hizmet kalitemizi ve anlayışımızı çağdaş ve 
demokratik değerler üzerinde devamlı surette 
geliştirmeyi sürdüreceğiz.
  Üniversitemize gösterilen yoğun ilginin 
üzerimize yüklediği sorumlulukla daha fazla öz-
gün, katılımcı ve faal çalışmalara imza atacak, derin 
ve çok kültürlü bir medeniyetin temsilcisi olan 
Mardin, her zaman olduğu gibi geleceğin bilim 
insanlarını, ilim yuvası Mardin Artuklu Üniversite-
sinde yetiştirmeye devam edecektir.

ÖĞRENCİ SAYIMIZI ARTTIRDIK

ÖĞRENCİ SAYISI
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

ardin Artuklu Üniversitesi olarak, 2015-M2016 akademik yılı yabancı uyruklu öğ-
renci alım işlemleri Rektörümüz Prof. 

Dr. Ahmet Ağırakça'nın başkanlığındaki komisyon 
ile gerçekleştirilerek lisans ve ön lisans birimlerimi-
ze 45 öğrenci yerleştirilmiştir. 
 Ayrıca Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplu-

lukları Başkanlığı'nca üniversitemize yerleştirilen  
15 öğrenci'nin de  kayıtları yapılmıştır.
 Üniversitemizin, lisans ve ön lisans prog-
ramlarında 54, lisansüstü programlarında 29 olmak 
üzere toplam 83 yabancı uyruklu öğrencimiz 
öğrenim görmektedir. 
 

YABANCI UYRUKLU 
Öğrenci Sayısında Artış Sağlandı
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ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

niversitemiz 2015-2016 

Üakademik yılı itibari ile, 17 
lisans, 40 önlisans ve 13 

lisansüstü olmak üzere toplam 
70 programda öğrencilere  eği-
tim vermektedir.
 2015-2016 öğretim  yılı 
itibari ile yeni  açılan bölüm ve 
programlar içerisinden 9 progra-
ma ilk defa öğrenci alımı yapıl-
mıştır.
 İlk defa öğrenci alımı 
yapılan programlar şunlardır:
q Eğitim Yönetimi Planlaması 

Teftişi Yüksek Lisans Tezli
q Eğitim Yönetimi Planlaması 

Teftişi Yüksek Lisans Tezsiz
q Türk Dili ve Edebiyatı Yük-

sek Lisans Tezli
q Siyaset Bilimi ve Uluslar-

arası İlişkiler Yüksek Lisans 
Tezli 

q Sosyoloji Yüksek Lisans 
Tezli

q Tarih Yüksek Lisans Tezsiz 
(İkinci Öğretim)

q Siyaset Bilimi ve Uluslar-
arası İlişkiler (%30 İngilizce)

q İktisat (%30 İngilizce)
q Uygulamalı İngilizce ve Çe-

virmenlik (%30 İngilizce)

İLK KEZ ÖĞRENCİ 
ALAN BÖLÜMLER
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ÖĞRENCİLERİMİZ
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ÖĞRENCİ SAYISI

Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sayısı
Öğrenci 

1.104 1.393 2.062 2.836 3.113 4.693 5.926 6.931 7.963

YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYISI
7.963
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ÖĞRENCİ ODAKLI ÇALIŞMALAR

Maddi imkansızlıkların öğrencilerin başarı-
larının önüne geçmesini engellemek ve  
kaliteli öğrenim görmelerini sağlamak 

amacıyla son bir yıl içerisinde öğrencilere verilen 
burs sayısında önemli artış yaşanması için girişim-
lerde bulunduk.
 Son bir yıl içerisinde;Yükseköğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu tarafından 377 bayan ve 268 
erkek öğrenci olmak üzere toplamda 645 öğrenciye, 
Mardinli hayırsever bir işadamı tarafından durumu 
olmayan 125  öğrenciye, üniversitemizin Sağlık 
Kültür ve Spor Daire başkanlığı tarafından yürütülen 
tespit çalışmaları neticesinde 183 öğrenciye  karşı-
lıksız  burs ve  durumu olmadığı  belirlenen çoğu 
öğrencimize de öğle yemeği yardımı yapılmaktadır.

 Ayrıca üniversitemiz İlahiyat Bilimleri Fa-
kültesi bünyesinde öğrenim gören maddi yeterliliği 
bulunmayan  başarılı öğrencilere de  burs ile destek 
sağlanmaktadır.

Öğrencilere burs  
desteği sağladık
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SPOR 

015 yılı şubat ayı içerisinde  Türkiye Üniversi-2teler arası  Atıcılık  Şampiyonası  müsabaka-
larında Mardin Artuklu Üniversitesi olarak  

Tüfek Erkek Takımında 1. Tüfek Bayan Takımında 
ise 3.'lüğü yakalayarak büyük bir başarıya imza attık. 
 Ayrıca, 'TENİS' branşı Bay ve Bayan katego-
rilerinin üniversitemizin spor alanına eklenmesi ile 
sportif faaliyetlerimize yeni bir soluk kazandırdık.

Spor Alanında Önemli 
Başarılar Kazanıldı
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Son dönemlerde Mardin Artuklu Üniversite-
sini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilerin 
sayısında artış olması ve eğitimlerini Türkçe 

sürdürecek öğrencilerin dil öğrenme ihtiyaçlarını 
sağlamak için Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) kurul-
du. 
 Alanlarında uzman öğretim elemanlarının 
öncülüğünde, 8-15 kişilik sınıflarda dört temel dil 
becerisinin (okuma, dinleme, konuşma, yazma) eş 
zamanlı olarak geliştirilmesine dayalı olarak ger-
çekleştirilen Türkçe dil eğitimi için öğretim etkin-
liklerinin; bilgisayar, yansıtıcı, akıllı tahta, TV gibi 
görsel-işitsel araçlarla  da desteklenmesi sağlandı.
 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde 
Türkiye Türkçesini hiç bilmeyen öğrencilere 

Türkçe’yi okuma, yazma, konuşma, okuduğu bir 
metni yorumlama ve ana fikrini çıkarma, Türkçe ile 
kendini ifade etme ve dil bilgisi becerilerini kazan-
dırılması  amaçlanmaktadır.

Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi (TÖMER) Kuruldu

YENİ AÇILAN BÖLÜM VE MERKEZLER
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niversite Birimlerinin Üniversite-Şehir, 

ÜÜniversite-Çevre, Üniversite-Toplum ve 
Üniversite-Sanayi işbirliklerini yürütmek 

ve bu hizmetleri uzman kişiler aracılığı ile yap-
mak üzere yeni merkezler açıldı. Yöre ve Bölge 
sorunlarına aktif çözüm getirerek farkındalık 
oluşturma anlayışı şehir temelli çalışmalarda çok 
önemli yere sahip olmuş ve bu merkezlerin 
açılmasını elzem kılmıştır.
v Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama 

Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
v Kariyer Geliştirme ve Araştırma Merkezi
v Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezi(TÖMER)
v Küresel Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve 

Araştırma Merkezi
v Tohum Biyolojisi ve Genetik Araştırma 

Merkezi
v Kudüs ve Filistin Araştırmaları Merkezi
v Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi

Yeni Uygulama ve Araştırma Merkezleri Kuruldu

YENİ AÇILAN BÖLÜM VE MERKEZLER



ağımızın en hızlı gelişen ve yayılan eğitim Çmodelleri ve tekniklerinden birisi olan 
uzaktan eğitim Üniversitemizde 2013 yılında 

kurulmasına rağmen Merkezin özel binasının 
olmayışından dolayı verimli işlev gösterememek-
teydi. 

 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde 
üniversitemizin Mardin Meslek Yüksekokulu alanı 
içerisinde 206.500,00TL bütçe ödeneği ile  çelik 
sistemli bina inşa edilerek Merkezin  bu alana 
taşınması ve daha verimli ve aktif olarak hizmet 
vermesi sağlandı.
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Mardin Artuklu Üniversitesi 
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ  
Yeni Binasına Kavuştu

YENİ AÇILAN BÖLÜM VE MERKEZLER



UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ  

015-2016 Akademik yılı itibari ile Üni-2versitemiz birimlerinin eğitim, öğretim 
ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmet-

lerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin gelişti-
rilmesi, bağımsız "dış değerlendirme" süre-
ciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve ta-
nınması konusundaki çalışmaları düzenlemek 
amacıyla 'Akademik Değerlendirme ve  Ka-
lite Geliştirme Kurulu' kuruldu.

Akademik Değerlendirme ve  
Kalite Geliştirme Kurulu Kuruldu
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on bir yılda üniversite bünyesine Fakülte ve SYüksekokulların açılması için girişimlerde 
bulunarak, bölgede hızla büyüyen ve gelişen bir 

eğitim yuvası olma yolunda ilerlemeler kaydedildi.
]  Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesi (YÖK onayına 

sunuldu)
]  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Açıldı)
]  Yabancı Diller Yüksekokulu(Açıldı)
]  Ömerli Meslek Yüksekokulu’na bağlı eğitim binası 

Savur’da kuruldu. 
] Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Ku-

rulma aşamasında).
 Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi olarak 
Türkiye’de bir İlki oluşturacak ‘Diller ve Medeniyetler  
Fakültesi’nin yakın zamanda kurulması için gerekli 
çalışmalar başlatıldı.

Yeni Fakülte ve Yüksekokullar Açıldı

YENİ AÇILAN BÖLÜM VE MERKEZLER
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niversite olarak bölgenin ekonomik, 

Ükültürel, stratejik ve coğrafi yapısı göz 
önüne alınarak üniversiteye yeni  birimlerin 

kazandırılması için son bir yıl içerisinde önemli 
bölüm ve programlarda eğitime başladık.
Edebiyat Fakültesi Bünyesinde;
  Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 
Bölümü
  İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
  Doğu Dilleri ve Edebiyatı, Arap Dili ve 
Edebiyatı  ile Fars Dili ve Edebiyatı olarak  iki 
ayrı bölüme ayrıştırılarak öğrenime  kazandırıldı. 
 Ömerli Meslek Yüksekokulu bünyesinde; 

Bankacılık ve Finans ile Bağcılık Programları 
Ömerli ilçesinde,  Harita ve Kadastro Teknikerliği 
Bölümü ise Savur ilçesinde eğitim verecek.
 Mardin Meslek Yüksekokulu bünyesinde 
ise Mimari ve Restorasyon Programı açıldı.

Yeni Bölüm ve Programlar Açıldı

YENİ BÖLÜM VE PROGRAMLAR
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ardin Artuklu üniversitesi, Öğretim Di-Mlinin  çeşitliliği bakımından Türkiye'de 
bulunan  tüm üniversitelerden farklı bir 

vizyon  ile atak yaparak sıyrılmış, farklı dillerde 
öğretim verilmesini sağlayarak mevcut olan Türk 
Dili ve Kürt Dili Edebiyatı, İngilizce, Süryanice, 
Arapça, Farsça bölümlerine Boşnak, İbrani, Erme-
ni, Rus Dilleri ve Edebiyatları bölümleri kurulması 
için gerekli hazırlıkları yapılarak, Türkiye'de  bir 
ilki oluşturan çok dilli eğitime geçilmesi sağlanmış-
tır.
 Akademi  dünyasına yeni bir soluk kazan-
dıran bu çalışma ile üniversitemiz,  Uluslararası  

başarısı kanıtlanmış dünyanın sayılı en iyi üniversi-
teleri arasında yer alan Oxford Üniversitesi ve 
Oxford Vakfı tarafından ‘Socrates Ödülü’ne aday 
gösterilmiştir.
 3 Aralık 2014 itibari ile Üniversitemize 
Rektör olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, 
Mardin Artuklu Üniversitesi için yeni bir atak 
dönemi başlatarak üniversitemizin her alanında  
önemli başarılar elde etmesini sağlamış ve hayata 
geçirilecek  yeni projeler ile Mardin Artuklu Üni-
versitesini ulusal ve uluslararası alanda önemli ba-
şarılara imza atmasını hedeflemiştir.

8 Farklı Dil Bölümü Kuruldu

YENİ AÇILAN BÖLÜM VE MERKEZLER
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ÇOK DİLLİ EĞİİTİM
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 Arlık 2014 tarihinden itibaren  bir 3araştırma üniversitesi olabilmek için 
birçok alanda yapısal değişikliklere 

gidilmesini sağlayan, öğrenciye bağımsız 
araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve 
derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum 
yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için ge-
rekli adımları belirleme yeteneği kazandır-
mak maksadıyla üniversitemiz bünyesinde 
görev alan personellerimize yüksek lisans 
ve doktora öğrenimlerini yapabilmeleri için 
ÖYP desteğinde bulunulmuştur.
 Son bir yılda üniversite personelle-
rinin yüksek lisans ve doktora alanlarında 
kendilerini geliştirmeleri teşvik edilerek, 
2013-2014 yılları arasında 8 kişi ÖYP ile 
öğrenim görmekte iken bu sayı 2014-2015 
yılı içerisinde 51'e ulaşması sağlanmıştır.
 Ayrıca araştırmaya yönelimin art-
ması ve üniversitemizde bilim insanı ye-
tiştirme gayesi ile son bir yılda gösterdiği-
miz özel gayret neticesinde yüksek lisans ve 
doktora alanında öğrenci profilindeki yeri 
oldukça yukarılara çekilmiş ve bu prog-
ramlardaki öğrenci sayısında radikal bir 
artış yaşanarak, 2013-2014 yılında 494 olan 
yüksek lisans ve doktora öğrencileri sayısı 
2014-2015 yılı itibari ile 914'e ulaşmıştır.

ÜSTÜN BAŞARI
Lisansüstü Öğretimde 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM







































KÜLTÜREL 
FAALİYETLER4

Ü BAHAR ŞENLİKLERİ
Ü KONSERLER
Ü SERGİLER
Ü TOPLANTILAR
Ü ÇALIŞTAYLAR
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BAHAR ŞENLİĞİ

Bahar  Şenlikleri ve 
Mezuniyet Coşkusunu 
Bir arada Yaşadık

014- 2015 Akademik yılının Bahar şenlikleri 2ve Mezuniyet Törenini bir arada ve ilk kez 
Üniversitemizin Merkez Kampüsü'nde 

gerçekleştirdik.
  İlk kez Edebiyat Fakültesine ait, Kürt Dili 
ve Edebiyatı ile  Sosyoloji Bölümünden, Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna ait 
Konaklama İşletmeciliği Bölümünden, Ömerli 
MYO'ya ait Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 
Bölümünden ve Nusaybin MYO'ya ait Dış Ticaret 
Bölümünün ilk  mezunlarını  verdik. 
 Üniversite olarak  toplamda 2.385 öğren-
cimizi meslek hayatına uğurlamanın gururu ile   
görkemli bir eğlence şöleni yaşadık.



BAHAR ŞENLİĞİ
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Mardinli İlim Adamlarına 
sahip çıktık

niversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet 

ÜAğırakça tarafından araştırma kapsamına 
alınan 'Mardin Asıllı İlim Adamları' 

çalışması tamamlandı.
 I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu 
Bildirilerinde yayınlanan Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'ya ait  "Mardinli Bazı 
Bilim Adamları" başlıklı makalede yer alan 
Mardin asıllı İlim adamları çalışmalarına, 
araştırmalar neticesinde M.S 681 – 1960 yılları 
arasında yaşamış olan birçok yeni isim eklendi.
 Yapılan çalışmada; Astronomi, Hadis, 
Fıkıh, Matematik, Tıp, Cebir ve Edebiyat gibi 
birçok alanda çalışmalar yaparak insanlığa ve ilim 
dünyasına ışık tutacak önemli eserler meydana 
getiren Mardin asıllı âlimlerin eserleri ile birlikte 
kısa biyografilerine yer verilerek çerçeve haline 
getirilen tablolar, Üniversitemize  ait birimlerin 
duvarlarında yerini aldı.
 'Mardinli Âlimler 'çalışmasında bulunan 
isimlerin Üniversitemiz  Kampüs Yerleşkesinde 
yapımına başlanmış olan Merkezi Kütüphane 
binası dış mimarisinde de kullanılmasını sağlayan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ağırakça,  tarihin 
bilimle harmanlandığı şehrin üniversitesinde 
Mardinli Âlimlerin isimlerinin ve eserlerinin 
yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması için 
çalışmaları başlattı.

ETKİNLİKLER
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niversitemizin, Mardin Öğrenci Platformu 

ÜÜyeleri olan; Engelsiz Artuklu, Erdemli 
Gençlik, Artuklu Düşünce ve Bilim Sanat 

Topluluğu Öğrenci Kulüplerinin birlikte organize 
etmiş oldukları 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri 
gerçekleştirildi.
 3 gün boyunca devam eden etkinlikler 
dizisinde, Öğrenci Platformu Üniversitemizin tüm 
yerleşke alanlarında çay, simit, Hz. Peygamber 
Muhammed (s.a.s) isminin yazılı olduğu rozet ve 
gül lokumu dağıttı. Etkinlik kapsamında Atatürk 
Kültür Merkezi Konferans salonunda  Üniver-
sitemizin İlahiyat Bilimleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Ensari'nin 
konuşmacı olarak katıldığı 'Peygamberimizi 
Anlamak' konulu konferans öğrencilerin ve halkın 
yoğun katılımı ile  gerçekleşti.
 Rektörümüz Prof.Dr.Ahmet Ağırakça  
göreve geldiği tarihten itibaren her konuda öğrenci-
lerin en büyük destekçisi olmuş ve çalışmalarını öğ-
renci memnuniyetini  ölçü alarak sürdürülmektedir.

KUTLU DOĞUM 
Haftasını kutladık

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
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niversitemiz Turizm İşletmeciliği ve 

ÜOtelcilik Yüksekokulu öğrencileri, es-
ki PTT binasının restorasyonu tamam-

lanarak faaliyete geçen 'Mardin Artuklu 
Üniversitesi Sosyal Tesis ve Uygulama Ote-
linde uygulamalı ders niteliğindeki ilk ko-
nuklarını ağırladı.
 Üniversite tarafından Mardin'in tarihi 
dokusuna uygun olarak  tadilat ve restorasyo-
nu tamamlanan eski PTT binası, çeşitli eğitim 
hizmetlerinde bulunmak ve aynı zamanda 
vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla hizmete giren 'Sosyal Tesis ve 
Uygulama Oteli'nde Turizm işletmeciliği ve 
Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri ilk uygu-
lamalarını yaptılar.
 Turizm Yüksekokulu öğrencileri 
tarafından Sosyal Tesis ve Uygulama Ote-
li'nin otantik mimarisinin eşliğinde Mardin'in 
geleneksel lezzetlerinin sergilendiği uygula-
ma niteliği taşıyan Programa, Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İdari Yöneticiler  
ve Öğretim Üyeleri katıldı.
 Mezopotamya coğrafyasına ait çeşitli 
lezzetlerin  Artuklu Üniversitesi mutfağında 
işlenerek hem bölgenin yemek kültürüne 
katkı sağlanması  hemde üniversite olarak 
bölgenin yemek miras geleneğini  tüm 
dünyaya tanıtma noktasında deneyimli sektör 
elemanı yetiştirilmesi amaçlandı.

Uygulamadan tam not aldılar

ETKİNLİKLER



‘İLK’ temalı 
Sergi Sergilendi

niversitesitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 

ÜResim Bölümü öğrencileri tarafından ger-
çekleştirilen İlk Öğrenci sergisi Kermozade 

Sanat Galerisinde Sanatseverlerle buluştu.
 Üniversitesitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi 
1. ve 2. sınıf öğrencileri tarafından öğrenim dönemi 
içerisinde yapmış oldukları ders niteliğindeki 
çalışma resimleri Kermozade Sanat Galerisinde 
sergilendi. Sergide 43 öğrencinin resim  çalışmaları 
yer aldı. Geleneksel hale getirilecek olan ve bu yıl 
ilki düzenlenen “İlk” konu temalı  sergi Üniversite-
mizin  öğrenci  ve akademisyenleri  ve Mardinli 
sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

-123-

RESİM SERGİSİ
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aliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel MMüdürlüğü ve Mardin Artuklu Üniversitesi 
işbirliğiyle 06-10 Mayıs 2015 tarihleri ara-

sında VII. Yükseköğretim Kurumları Strateji Geliştir-
me Daire Başkanları Toplantısı Mardin Artuklu Üniver-
sitesi ev sahipliğinde yapıldı.
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu Kapsamında “Kamu  İç Mali Kontrol Sistemi'-
nin oluşturulması, geliştirilmesi ve uyumlaştırılması 
açısından sürekli ve sistemli bir şekilde Maliye Bakanlı-
ğı tarafından Merkezi Uyumlaştırma görevi çerçevesin-
de Koordinasyon eğitim ve rehberlik hizmeti verilmek-
tedir. Bu kapsamda Maliye Bakanlığı ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle VII. Yükseköğretim 
Kurumları Strateji Geliştirme Daire Başkanları Toplan-
tısı gerçekleşti. 
 Düzenlenen çalışmada, Maliye Bakanlığı Bütçe 
ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı 
başta olmak üzere Yükseköğretim Kurulu, Ölçme 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ile 104 Dev-
let Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanları 
toplantıda yer aldı.

ÜNİVERSİTEMİZ
Stratejik Toplantıya 

ev sahipliği yaptı

ETKİNLİKLER
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ardin Artuklu Üniversi-Mtesi ve Süryani Araştır-
malar Derneği ile birlikte 

organize edilen 'Türkiye'de Sürya-
niyat Çalışmaları' çalıştayı gerçek-
leştirildi.
 Dillerin, dinlerin ve kültür-
lerin farklılıklarıyla birlikte yaşama 
kültürünü dünyaya örnek olacak dü-
zeyde yaşamış olan Mardin şehrin-
de, Üniversitemiz Türkiye'de yaşa-
yan dillerin akademik sesi olma ga-
yesiyle çalıştaylar düzenledi.
 İslam Medeniyetinin ortaya 
çıkmasında ilmin etkisine vurgu ya-
pan Rektörümüz Prof.Dr. Ahmet 
Ağırakça, Süryanci’nin dil olarak 
medeniyetin yeniden ihyasında 
önemli etkisinden bahsetti.

Süryaniyat 
Çalışmaları 
ele alındı

ÇALIŞTAYLAR



Topluma Hizmet Uygulamaları  kapsamında; 
v Suriye, Afgan ve yetim sahibi Mardinli ailelere 

yönelik kermes etkinliği,
v Midyat Kampında Ezidi ve Suriyeli çocuklara 

yönelik 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliği, 
v Kötek Mahallesi kadınlarına yönelik kanser 

tarama etkinliği, 
v Mardin Çocuk Hastanesi 23 Nisan Çocuk 

Bayramı etkinliği,
v Musa Cihaner Çocuk Yuvası' çocuklarına 

ders/ödev destek etkinlikleri düzenlenmiştir. 

TOPLUMA HİZMET 
Uygulamaları Yapıldı
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TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 

v Savaş  ve  göç  travmasına   maruz  
kalan  Iraklı Ezidi ve Suriyeli çocukla-
rın bulunduğu Midyat Çadır Kent' teki 
misafir anasınıfı öğrencileri ile etkin-
likler düzenlendi.
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TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI 



niversitemizin İlahiyat Bilimleri Fakülte-

Üsinin “Artuklu Akademi Günleri” adıyla 
ilkini düzenlediği “Bilim Tarihi ve Felsefe-

si” başlıklı bilimsel sempozyum gerçekleştirildi.
 Üniversitemizin ev sahipliğinde düzenle-
nen sempozyuma felsefe, tarih, sosyoloji ve 
ilahiyat bilimleri alanında uzman 28 ilim adamı 
katkıda bulundu. Onursal başkanlığını Prof. Dr. 
Ahmet Ağırakça ve sempozyum yürütücülüğünün 
Doç. Dr. Ömer Bozkurt'un yaptığı Bilim Tarihi ve 
Felsefesi sempozyumunda , 'Bilginin ve Bilimin 
İslamileştirilmesi Sorunu', 'Newton Bilimi ve 
Matematik', 'Nusaybin Okulu', 'Gramer, Çeviri ve 
Bilim' gibi başlıklar masaya yatırılarak farklı 
oturumlarda ele alındı.
 Felsefe, bilim tarihi, ilahiyat, güzel sanat-

lar ve modern bilim alanlarında ulusal düzeyde 
Türkiye’nin muhtelif üniversitelerinden önde 
gelen 28 akademik şahsiyetin katılım gösterdiği 
sempozyumda,  bilim tarihi ve felsefesi alanında 
geçmişe yönelik tespitler yapmakla birlikte, şimdi 
ve geleceğe yönelik yeni perspektifler ortaya 
koyması amaçlandı. Ayrıca, sempozyumun yerel 
amacı olarak Mardin ve çevresinin bilim tarihi 
açısından önemine dikkat çekmek ve bilim 
alanında yeni hareketlenmelere yönelik teklifler-
de bulunmanın ayrıcalıkları gözetildi.
  Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bölge-
de yaşanan toplumsal ve siyasal değişim ve dönü-
şümlerin anlaşılmasına yönelik daha çok entelek-
tüel katkıların sunulması için çalışmalar sürdü-
rüleceği belirtildi.

“BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ” 
Sempozyumu Düzenlendi
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ETKİNLİKLER
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SEMPOZYUMLAR
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Ü
niversitemizde düzenle-
nen “Kürt Sorunu ve İs-
lam(cılar)”  çalıştayı ala-

nında uzman akademisyen ve 
bilim adamlarının da katılımıyla 
gerçekleştirildi.
 Farklı çalışma grubunun 
katıldığı ve iki gün süren çalış-
tay, iki ana program kapsamında 
kamuoyuna açık paneller ve ka-
palı oturumlar şeklinde yapıldı.
 “Kürt Sorunu ve İslam 
(cılar)”  Çalıştayı'na katkıda bu-
lunan katılımcıların kendi alan-
larında uzman ve etkili bilimsel 
araştırmalar yapmış akademis-
yenler ve Türkiye'nin sorunla-
rına yakinen hakim olan İslami 
camianın ileri gelenlerinden 
oluştuğunu belirten Rektörümüz 
Prof.Dr. Ahmet Ağırakça, “Kürt 
Sorunu ve İslam(cılar)”  konusu-
nun akademi, medya çevreleri ve 
toplum bilim uzmanlarının ilgi  
ve dikkatini çektiğini ifade etti.

 Ağırakça, Kürt sorunu 
şeklinde veya çok farklı 
isimlendirmelerle ifade edilen 
sorununun Türkiye'nin güncel 
problemi olduğunun herkesçe 
kabul edildiğinin altını çizerek, 
“Ancak gelinen noktada bu 
sorun Türkiye kamuoyunu 
meşgul eden bir problem haline 
gelmiştir.”dedi.
 Birçok farklı zeminde 
tartışılan ve çözüm önerileri 
sunulan probleme yönelik İslami 
camianın tutumunun önem arz 
ettiğini hatırlatan Rektörümüz, 
İslami camianın Kürt sorununda 
zayıf kaldıkları ve tutarsız tu-
tumlar sergiledikleri yaklaşımı-
nın, geniş çevrelerce dillendiri-

len ve doğru olmayan bir iddia 
olduğunu ifade etti.
 Üniversitemiz  Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirilen “Kürt 
Sorunu ve İslam(cılar)”  çalıştayı 
iki gün sürdü.

Kürt Sorunu ve İslam(cılar) 
Çalıştayı yapıldı

ETKİNLİKLER
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niversitemiz, Oxford Europe Business Assemb-

Üly tarafından Sokrates Ödülleri “En İyi Bölgesel 
Üniversite” dalında  aday gösterildi.

 İngiltere'nin Oxford Kentinde Yapılan Liderler 
Zirvesi Etkinliği Kapsamında Düzenlenen Törende, 
Sokrates Ödüllerinin sahiplerini  bulması adına üniver-
sitemiz Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, ülke ve 
dünya eğitimine yaptığı sürdürülebilir katkılardan 
dolayı İngiltere Oxford Europe Business Assembly 
(EBA) Değerlendirme Kurulu tarafından Uluslararası 
Socrates Ödülü takdim programına aday olarak davet 
edildi.
  Uluslararası Socrates Ödülü kendi alanlarında 
yaptıkları çalışmalarla uluslararası toplumun sosyal, 
ekonomik, kültürel gelişimine ve uluslararası işbirliği-
ne katkı sağlayan şahıs, kurum ve kuruluşlara verilecek 
olması da üniversitemizi ayrıca onurlandırdı.

Üniversitemiz, Uluslararası 
Sokrates ödülüne aday

ÖDÜL ADAYLIĞI





TANITIM5
Ü DERGİ
Ü BÜLTEN
Ü FUARLAR
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ARTUKLU AKADEMİ 
Dergisi Yayınlandı

niversitemiz bünyesinde kurulan ve tamamen 

ÜArapça eğitim veren İlahiyat Bilimleri Fakültesi 
tarafından hazırlanan, geniş ve etkin bir okuyucu 

profiline hitap edecek“Artuklu Akademi” dergisinin 
bir, iki ve üçüncü sayıları yayınlandı.
 Yılda iki defa yayın yapan, aynı zamanda 
ilahiyat ve sosyal bilimler alanındaki akademik hayata 
katkı sunmayı hedefleyen “Artuklu Akademi” hakemli 
dergisinde;  Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılmış 
birçok akademik çalışma yer alıyor.
 İlahiyat Bilimleri Fakültesince hazırlanan  ve 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın editörlüğünü yaptığı 
derginin ana temasını, Tefsir, Hadis, Fıkıh, İslam 
Tarihi, Kelam, Felsefe Tasavvuf Edebiyatı gibi konular 
oluşturuyor.
 Dergimizin 4. sayısının hazırlıkları tamamlan-
mak üzere olup, 2015 yılı sonunda yayın hayatına 
girecektir.

YAYINLAR
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ARTUKLU HABER
tekrar yayın 

hayatına başladı
niversitemizin Basın Yayın ve Halkla 

Üİlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 
“Artuklu Haber” dergisi 2 yıl aradan sonra 

tekrar  yayın hayatına başladı.
 Üniversitemiz   bünyesinde yayın yapan 
dergi ve kitap çalışmalarına her türlü bilimsel, 
akademik ve finansal destekte bulunarak, 
hazırlanan yayınların  kampüs sınırlarını aşarak 
ülkede  ilgi uyandırmayı başarmasına ve  geniş 
bir okuyucu kitlesine ulaştırılmasına katkı 
sağlandı.

YAYINLAR
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Mukaddime Dergisi 
5. Yılını Doldurdu

osyal Bilimler Enstitüsü'nün çıkardığı SMukaddime Dergisi, üniversitemizin ilk 
hakemli yayın organıdır. 2010 yılında yayın 

hayatına başlayan Mukaddime, 5 yılını doldurarak 
6'ncı yılına girmiştir. Geçen beş yıllık süre zarfında 
dergimizde toplamda 79 (yetmiş dokuz) adet bilim-
sel çalışma yayınlanmıştır. Bu açıdan Mukaddime, 
aynı zamanda önemli bir arşiv adresi ve üniversite-
mizin hafızası konumundadır. 
 9'ncu sayıdan itibaren yeni bir editöryal 
anlayışla yayın hayatına devam eden Mukaddime, 
editör kurulu, danışma kurulu, mizanpaj ve kapak 
tasarımı ve mottosuyla ciddi bir yenilenme yoluna 
gitmiştir. Yeni editör kurulunun göreve başlamasın-
dan itibaren hızla 5. cildin 1. ve 2. sayılar yayınlan-
mış, 2015 yılı bahar sayısının çalışmalarında ise 
sona gelinmiştir. 
 Mukaddime TÜBİTAK Dergi Park, ASOS 
Sosyal Bilimler İndeksi, İdeal Online ve İSAM 
veritabanlarında taranmaktadır. Derginin bundan 
sonraki süreçte başta ULAKBİM olmak üzere ulus-
lararası indeksler kapsamında taramaya alınması 
yeni bir kurumsal anlayışı gerektirmektedir. Bu 
düşünceden hareketle Editör Kurulu, derginin etki 
gücünü arttırmak için 2015 güz döneminden itiba-
ren geçerli olmak üzere yayın politikasında yeni bir 
değişikliğe gidilmesine karar vermiştir. Yeni dö-
nemde kapsam daraltılarak içerik üzerinde yoğunla-
şılacak ve dinî, felsefî,  tarihî ve sosyo-kültürel araş-
tırmalara ve bu alanlar arasındaki disiplinlerarası 
tartışmalara odaklanılacaktır. 

YAYINLAR
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niversitemiz Rektörü Ahmet Ağırakça 

ÜMardin'de görev yapan ulusal ve yerel 
basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya 

gelerek Mardin Artuklu Üniversitesi'nin adını en 
iyi şekilde duyurmak ve tarafsız bir bilim 
merkezi haline getirmek üzere, büyük bir azim 
kucaklayıcı anlayış ve görev bilinciyle  ciddi 
çalışmaların ortaya koyulduğunu ve  kısa sürede 
üniversite için yapılan tüm çalışmalar ile  görev 
süresince üniversiteye katmak istediği tüm 
çalışma projelerini basın ile paylaşarak bilgilen-
dirmelerde bulundu.

Basın Toplantıları 
Düzenlendi 

BASIN TOPLANTILARI
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ardin'den birçok kamu, özel kuruluş Mve Sivil Toplum Kuruluşlarının katı-
lımıyla 5-8 Şubat 2015 tarihlerinde 

İstanbul Feshane'de düzenlenen “Mardin Tanı-
tım Günlerine Mardin Artuklu Üniversitesi 
damgasını  vurdu.
 Mardin Valiliği, Mardin Dernekler Fe-
derasyonu (MARFED) ve Mardin Eğitim Vakfı 
(MAREV) işbirliğiyle Uluslararası Fuar Kong-
re ve Kültür Merkezi'nde yapılan “Mardin Tanı-
tım Günleri”ne katılan Üniversitemiz, üst düzey 
yetkililer ve vatandaşlar tarafından çok büyük 
bir ilgi gördü.
 Mardin’e has şarkıları çalarak misafir-
lere duygulu anlar yaşatan Üniversitemizin 
Reyhani saz grubu, unutulmayacak bir müzik 
ziyafeti ile ziyaretçilerini büyüledi.
 Köklü medeniyetlerin birikimlerini ta-
şıyan Mardin şehri ile bütünleşmiş olan Üniver-
site'nin çok kültürlü yapısının anlatıldığı fuarda, 
Artuklu Üniversitesinin; diller, dinler, güzel sa-
natlar, mimari gibi araştırma alanlarında öne çı-
kan dünya çapında  etkili bir ilim-irfan yuvası 
olmasının ayrıcalıkları anlatıldı.

Fuarlara ve tanıtım 
günlerine katıldık 

ETKİNLİKLER
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niversitemizin  Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

ÜYüksekokulu Konaklama Bölümü 2. sınıf 
öğrencisi Serhat Kaya 27-30 Ocak tarihlerinde 

İstanbul TÜYAP Fuarı'nda düzenlenen Uluslararası 
Mutfak Olimpiyatları'nda büyük bir başarıya imza 
atarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
 Dünyanın önde gelen aşçıları arasında yakın-
laşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen Uluslararası 
İstanbul Mutfak Günleri'ne dünyadan ve Türkiye'den 
çok sayıda şef ve yarışmacı katıldı. Mardin'de 
Gastronomi Meslek Eğitiminin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında Mardin'nin yöresel  yemeklerinin tanıtımı 
için hazırlanan Türkiyenin en kampsamlı gastronomi 
projesi  AB tarafından kabul edilmişti.
 Mardin'de 3 aydan beri uygulanan Avrupa 
Birliği Hibe Projesi kapsamında mutfak ve gastronomi 
bilimi üzerine eğitim alan, Mardin'de Gastronomi 
Meslek Eğitiminin Geliştirilmesi Projesinin Koor-
dinatörü Şef Süleyman Engin koordinatörlüğünde, üni-
versitemiz Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseko-
kulu Konaklama Bölümü 2. sınıf öğrencisi Serhat 
Kaya'nın da aralarında bulunduğu 5 aşçı İstanbul'da  
orijinal Türk Mutfağı kategorisinde Mardin'i temsil 
etti.

Öğrencimizden 
Uluslararası Başarı

BAŞARILARIMIZ
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niversitemiz Midyat MYO Kuyumculuk ve Takı 

ÜTasarım Programı öğrencilerinin stand açma 
fırsatı bulduğu ve2015 yılı itibari ile  40.'sı 

düzenlenen  Uluslararası İstanbul Mücevher Fuarı, 27 
ülkeden 1.250 adet mücevher firmasının katılımıyla 
CNR Expo Fuar Merkezi'nde düzenlendi.
 Türkiye ve Dünya'daki sektör dinamiklerini ve 
yenilikleri yakından ve yerinden takip etme imkanı 
sunan 40. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve 
Malzemeleri Fuarı'nda stand açan Midyat MYO 
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı öğrencileri, ürettikleri 
telkâri ürünlerini çok sayıda yerli ve yabancı katılım-
cılara sergileme fırsatı buldu.
  Midyat Meslek Yüksekokul öğrencilerimizin 
sergilediği telkârî sanatı ile işlenmiş birbirinden 
gösterişli takıların yoğun ilgi gördüğü ve sadece 
mücevher sektörü profesyonellerinin ziyaret edebildiği 
fuarda; aralarında Türkiye, Mısır, Singapur, İspanya, 
Japonya, Lübnan, Meksika, Tayland, Tayvan ve 
ABD'nin de bulunduğu 27 ülkeden altın, mücevher, 
pırlanta, renkli taş, gümüş takı, saat, vitrin dekorasyon, 
lojistik ve led aydınlatmaya kadar sektörden bin 
250'nin üzerinde dünyanın önemli mücevher marka ve 
firmalarının koleksiyonları, farklı fiyat ve kategori-
lerde sergilendi.

Uluslararası Fuarda 
Telkari sanatı sergilendi

ETKİNLİKLER



BASINDA
ARTUKLU6

-141-



-142-

BASIN ANALİZİ

Yıllara ve yayın 
türüne göre 
analiz raporu

1.164

308

824

92
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Bu veriler Mardin Artuklu 
Üniversitesi ile ilgili Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz 
tarafından basında yer alan 
haberlerin takip edilmesi, Medya 
Takip Ajansları tarafından 
elektronik ortamda aktarılarak tarih 
sırası ve yayın ismine göre 
ayrılarak veri tabanında arşivlenen 
haber küpürlerinden derlenmiştir.

BASIN ANALİZİ

1.225
33

33.698.473



HABER KÜPÜRLERİ
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HABER KÜPÜRLERİ
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