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Yerel dinamikleri evrensel ve bilimsel
değerlerle
bütünleştiren
Mardin
Artuklu Üniversitesi; ilim, kültür, sanat
ve teknoloji alanlarında özgün, yaratıcı
ve lider bir üniversite olma vizyonunu
şiar edinmiştir. İnsanı merkeze alan
üniversitemiz,
eğitim-öğretim,
araştırma-geliştirme,
kültür-sanat,
bilim ve teknoloji alanlarında özgün,
yenilikçi, entelektüel ve eleştirel bakışı
ilke edinmektedir. Ahlaki değerlerle
donanmış, çevreyi önemseyen, sosyal
ve mesleki sorumluluk bilincine sahip,
kurum ve kalite standartlarına uymayı
özümsemiş,
insanlığın
medeniyet
birikimine katkı sunan rol model
bireyler yetiştirmek, bilimsellik ve
yaratıcılık çerçevesinde özgün ve nitelikli
araştırmalar yapmak üniversitemizin
temel misyonları arasındadır.

Yerelden evrensele her türlü olgu,
oluşum ve birikimi modern ötesi bir
yaklaşımla değerlendiren üniversitemiz;
“Ahlak, Bilgi, Üretim” sloganıyla “kendini
gerçekleştirmiş”, “Özgün, Özgür ve
Özne” bireyler yetiştirerek ülkemize
ve tüm insanlığa katkı sunmayı
amaçlamaktadır. Üniversitemizde Sosyal
Bilimler, Sağlık Bilimleri, İslami İlimler
ile Turizm, Sanat ve Mimari alanları
başta olmak üzere birçok bilim dalında
uzman ve disiplinlerarasılığı benimsemiş
akademisyenler ile öğrenci merkezli
bir eğitim anlayışı sizleri karşılayacaktır.
Her bölümümüzde Çift Anadal (ÇAP),
Yandal gibi imkânların yanı sıra oldukça
zengin seçmeli ders havuzuyla geniş
bir akademik birikime sahip olma
fırsatını yakalayacak, dünyanın farklı
üniversiteleriyle yaptığımız anlaşmalarla
uluslararası eğitim imkânlarına sahip
olacaksınız. Üniversitemizde, ulusal ve
uluslarası platformlarda gerçekleştirilen
kültür sanat faaliyetleri entelektüel
kazanımlarınızı artırarak sizlere farklı
bakış açıları kazandıracaktır.
Bir tarih ve kültür şehri olarak “müzekent”
Mardin’in sunacağı güzelliklerin yanı
sıra üniversite kampüsümüz her geçen
gün daha da gelişen zengin dokusuyla
sizleri beklemektedir.

https://www.youtube.com/c/mauniv

Mardin Artuklu
Üniversitesi Rektörü

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Prof. Dr. İbrahim
Özcoşar

https://twitter.com/mardinartuklu

REKTÖR’DEN
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Mardin Artuklu
Üniversitesi

Hilalin bereketli toprakları üzerinde
kurulmuş olan Mardin, Ortadoğu’nun
bütün medeni mirasıyla zenginleşmiş;
her rengin, her sesin kendisine yer
bulabildiği kadim kültüre sahip bir
medeniyetler şehridir. Tarihte üstlendiği
bilimsel ve kültürel rol ile Ümmü’l- Ulum
(ilimler anası) ve Medinetu’l-Maarif (Bilgi
Şehri) unvanları ile bilinen Nusaybin’de
Nusaybinli Mor Yakup tarafından ilk
Hıristiyan-Süryani Akademisi açılmıştır.
Nusaybin’de bulunan Mor Yakup
Manastırı, felsefe, mantık, edebiyat,
geometri, astronomi, tıp ve hukuk
eğitimlerinin verildiği dünyanın ilk
eğitim üniversitesi olma özelliğine
sahiptir.
Nisibis Akademia (Nusaybin Akademisi),
Deyrulzafaran, Kasımiye, Zinciriye ve
büyük mekteplerin ilim ve irfan mirası
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde yeniden
can bulmuştur.
Sanat fikrinin beşeriyete yeteceği çok
sayıda cami kilise ve manastır, kendi
mabedinde bilgi yumaklarını teker teker
çözmüş ve ördüğü ilim hırkasını bu

Böylesi bir şehrin ilim yuvası olan Mardin
Artuklu Üniversitesi, bu kimliğini tarih
boyunca sürdürerek tıpkı mazisinde
olduğu gibi alimler yetiştirmeye, rüzgârı
karşısına alarak bu şehri şahlandırmaya
devam edecektir.
2007 Kuruluş kanunu ile birlikte
Üniversite’de Fen-Edebiyat Fakültesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi, Devlet Konservatuarı,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri
Enstitüsü ile Sağlık Yüksekokulu, Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mardin
Meslek Yüksekokulu ile Midyat Meslek
Yüksekokulu kurulmuştur.
05 Şubat 2010 tarihinde Fen-Edebiyat
Fakültesi, Fen Fakültesi ve Edebiyat
Fakültesi olarak ikiye ayrılmıştır.
Mevcut olan
akademik birimlere;
10 Aralık 2009 tarihinde Türkiye’de
Yaşayan Diller Enstitüsü, 01 Şubat
2010 tarihinde Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, 29 Temmuz 2010
tarihinde Kızıltepe Meslek Yüksekokulu,
2011 yılında İlahiyat Bilimleri Fakültesi
ile Nusaybin Meslek Yüksekokulu,
27 Ağustos 2015 tarihinde Beden
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO),
8 Nisan 2016
tarihinde Yabancı
Diller Yüksekokulu, 22 Haziran 2017
tarihinde Savur Meslek Yüksekokulu ve
11 Ocak 2018 tarihinde Derik Meslek
Yüksekokulu eklenmiştir.

https://twitter.com/mardinartuklu

şehirde giydirmeye başlamıştır.

https://www.youtube.com/c/mauniv

TARİHÇE

17 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı
Kanun ile kurulan T.C. Mardin Artuklu
Üniversitesi, 4000 yıllık bir tarihe
dayanan coğrafyada; içinde çeşitli dil,
din ve kültürel zenginlikleri barındıran
Mardin şehri ve çevresinin sosyal
ve kültürel ortamına katkı sunarak,
Türkiye’de bulunan üniversiteler ile
Ortadoğu’daki üniversiteler arasında
köprü oluşturmayı hedef edinmiştir.

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Mardin Artuklu Üniversitesi
Rektörlüğü
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Mevcut olan birimlerimizden; İlahiyat
Bilimleri Fakültesi’nin ismi 8 Nisan 2016
tarihinde İslami İlimler Fakültesi olarak
değiştirilmiştir.
Turizm
İşletmeciliği
ve
Otelcilik
Yüksekokulu 14 Haziran 2018 tarihinde
Turizm Fakültesine, Sağlık Yüksekokulu
ise 18 Nisan 2019 tarihinde Sağlık
Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.
Mardin Artuklu Üniversitesi; Mardin şehir
merkezine 5 km mesafede bulunan
Mardin Artuklu
Kampüsü, 7 km
mesafede bulunan İstasyon Yerleşkesi,
Eski Mardin’de yer alan Mimarlık Fakültesi
ve Mardin’in 6
ilçesinde bulunan
Meslek Yüksekokulları ile öğrencilerine
öğrenim imkanı sunmaktadır.
Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal
açıdan en gelişmiş kentleri arasında yer
alan ve birçok medeniyetlere ev sahipliği
yapmış mozaik kültür yapısı ile huzurlu
ve hoşgörülü bir şehir olan Mardin, ideal
bir öğrenci kenti olma potansiyeli ile
dikkat çekmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi
Konferans Salonu

Üniversitenin tüm yerleşkelerinin il
merkezine yakınlığı ve bu yerleşkelerin
tamamına yeterli sıklıkta toplu ulaşım
imkânının bulunması öğrencilere büyük
kolaylık sağlamaktadır.
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/mardin-artuklu-universitesi-tarihcesi
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Mardin Artuklu Üniversitesi
Mezuniyet Töreni
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Mardin Artuklu Üniversitesi
Mardin

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

•

•

“Ahlak, Bilgi, Üretim” anlayışını
kendine hareket noktası alan
üniversite,

önem veren üniversite,
•

Etkin uzaktan öğretim alt yapısı,

•

Öğrenci
kulüpleri
faaliyetler,

•

Öğrencilerin kullanımına açık sosyal
ve spor tesisleri,

ile

sosyal

•

“Özgür, Özgün ve Özne” temelli
akademik yaklaşım,

•

•

Öğrenci
merkezli,
öğrenci
sorunlarına duyarlı ve hızlı çözüm
üreten üniversite,

İngilizce, Japonca, Arapça, Kürtçe,
Süryanice ve Farsça yabancı dil
kursu olanakları,

•

Geniş
basılı
ve
elektronik
koleksiyona sahip 7/24 açık, uzaktan
erişebileceğiniz kütüphane

•

Türkiye’de
alanında
başka
üniversitelerde olmayan lisansüstü
programları,

•

11 farklı ülkeden, 23 farklı
yükseköğretim kurumu ile ikili
anlaşma ve değişim programı
olanağı,

•

KYK ve özel yurt olanakları,

•

KYK burs ve kredilerine ek olarak
Artuklu’ya özgü burs olanakları

•

ve daha pek çok imkanıyla Artuklu
Üniversitesi sizi geleceğe hazırlıyor.

•

Alanında donanımlı
akademik kadro,

•

Medeniyetlerin
Mezopotamyanın
Mardin’de eğitim,

•

Tüm lisans programlarında çift
anadal ve yandal olanağı,

•

Tüm öğrencilerin seçimine açık
geniş ortak seçmeli ders havuzu,

Güzel Sanatlar Fak.

NEDEN
ARTUKLU?

Yerel dinamikleri evrensel ve
bilimsel değerlerle bütünleştiren
üniversite,

ve

güçlü

beşiği
kadim kenti

•

Türkiye’nin
Danışmanı
üniversitesi,

öğrenci
Rektör
olabileceğiniz
tek

•

Akademisyen Yetiştirme Programı
(AYP) ile mezun olmadan önce
akademik yaşama hazırlık olanağı,

•

Evde Üniversite programı tüm
öğrencilerin bireysel gelişimine
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ÜNİVERSİTEMİZİN
TEMEL HEDEFLERİ

•

Kampüste yeni yaşam alanlarının
yaratılması,

•
•

•

•

•

Öğrenci merkezli bir yönetim ve
eğitim anlayışının inşa edilmesi,

Öğrencilerimizin
sportif
faaliyetlerine ivme kazandıracak
spor tesislerinin aktif hale getirilmesi,

•

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

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

•

Öğrencilerimize sağlanan burs
sayısının arttırılması noktasında aktif
girişimlerde bulunulması,

•

Öğrenci merkezli bahar şenlikleri
organizasyonlarının yapılması,Tüm
öğrencilerimizin katılacağı sportif
etkinliklerin düzenlenmesi,

Uluslararası
düzeyde
bilimsel
fuarlara katılım ve bunun gereği
olarak bu katılımı sağlayacak
projelere öncelik verilmesi,Öğrenci
Toplulukları ve Kulüplerinin daha
işlevsel hale getirilmesi,
Peyzaj, çevre
ağaçlandırma
arttırılması,

düzenlemesi ve
faaliyetlerinin

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Mardin Artuklu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Anfi

https://www.youtube.com/c/mauniv

https://twitter.com/mardinartuklu

Mardin Artuklu Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dijital Medya Lab.
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Mardin Artuklu Üniversitesi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı

SAYILARLA
ARTUKLU
ÜNİVERSİTESİ

•

Kuruluş Tarihi:

2007

•

Akademik Personel Sayısı:

548

•

Öğrenci Sayısı:

9962

•

Fakülte:

9

•

Enstitü:

2

•

Yüksekokul:

3

•

Meslek Yüksekokulu:

8

•

Araştırma ve Uygulama Merkezi:

12

•

Öğrenci Toplulukları:

53

•

Akademik ve Bilimsel Dergi Sayısı:

6
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Fakültelerimiz...

https://twitter.com/mardinartuklu

Mardin Artuklu Üniversitesi
Merkez Yerleşkesi Nizamiyesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropoloji Bölümü
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arkeoloji Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
Felsefe Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doğu
Dilleri
ve
Edebiyatları
Bölümü
Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü
Psikoloji Bölümü
Sanat Tarihi Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Edebiyat Fakültesi
Anfi
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/edebiyat-fakultesi

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Edebiyat Fakültesi

https://www.youtube.com/c/mauniv

Edebiyat Fakültesi toplam 15 bölüm
ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
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Fakültelerimiz...

Mardin Artuklu Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Girişi

Mühendislik ve
Mimarlık Faküktesi
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/mimarlik-fakultesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi;
hem akademik kadrosunun vizyonu
hem de konumu ile Mardin’in özgün
kentsel dokusundan ve sosyokültürel dinamiklerinden son derece
yoğun bir biçimde beslenmektedir.
Kuruluşundan
bu
yana
yerel
dinamiklerden
beslenen
ancak
ulusal ve uluslararası alanda aktif
yaratıcı, eleştirel ve yenilikçi bir eğitim
anlayışı Mimarlık bölümüne öğrenci
almaktadır.

Bölümler
•

Mimarlık Bölümü

Mardin Artuklu Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu
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Fakültelerimiz...

Mardin Artuklu Üniversitesi
GSF Resim Atölyesi

https://twitter.com/mardinartuklu

https://www.artuklu.edu.tr/guzel-sanatlar-fakultesi

Bölümler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Sanatları Bölümü
Fotoğrafçılık Bölümü
Grafik Bölümü
Görüntü Sanatları Bölümü
Heykel Bölümü
Müzik Bölümü
Resim Bölümü
Seramik Bölümü
Sinema ve Televizyon Bölümü

Mardin Artuklu Üniversitesi
GSF Logosu

https://www.youtube.com/c/mauniv

Detaylı Bilgi İçin Bknz:

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Güzel Sanatlar
Fakültesi

Güzel
Sanatlar
Fakültesi,
görsel
düşüncenin
işleyiş
dinamiğinin
kavranmasını sağlayan; geniş bir
sanatsal, kültürel perspektif ve sanatçı
kişiliği, evrensel kültür ile yerel kültürler
arasında bağ kurma anlayışı kazandıran
uygulamalı ve teorik bir eğitim
hedeflemektedir. Ayrıca yaratıcılığını,
sezgi gücünü kullanabilen, nesneler
arasında ilişkileri yorumlayabilen ve bunu
malzemeler aracılığıyla ifade edebilme
yetisine sahip öğrenciler yetiştirme
amacı 9 bölüm ile sürdürülmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi
GSF Resim Atölyesi
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Fakültelerimiz...

Mardin Artuklu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası

https://twitter.com/mardinartuklu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mardin
Artuklu
Üniversitesi’nin
İktisadi ve İdari
vizyonu olan “çağdaş, saygın ve
özgün bir Sosyal Bilimler Üniversitesi
Bilimler Fakültesi
olarak, Orta Doğu’nun tarihî ve
sosyo-kültürel mirasının yerelden
evrensele taşınması”na iktisadî ve
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
idarî bilimler alanında katkı sağlamak
amacıyla toplam 3 bölüm ile öğretim
https://www.artuklu.edu.tr/iktisadi-ve-idari-bilimler-fakultesi
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümler
•

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

•
•

Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü
İktisat Bölümü
İşletme Bölümü

Mardin Artuklu Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası ve Bisikler Yolu
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https://www.artuklu.edu.tr/turizm-fakultesi

Bölümler
•
•
•

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölümü
Turizm Rehberliği Bölümü
Turizm İşletmeciliği bölümü

https://www.youtube.com/c/mauniv

Detaylı Bilgi İçin Bknz:

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Turizm Fakültesi

Turizm Fakültesi, öğrenci odaklı bir
anlayışla, öğrencilerimizin kişisel
gelişimlerini
öncelik
edinmek,
akademik bilgi üretimi yapmak,
sürekli kendini yenileyen ve bildiklerini
sektörel uygulamalarla pekiştiren
eğitim kadrosuna sahip olmak, yerel ve
milli değerleri yeni kuşaklara aktarırken
onların birer dünya vatandaşı olarak
da gelişimlerini sağlayan evrensel
perspektifi
kazandırmak,
kurum
içerisinde katılımcı süreçlerin hayata
geçirildiği takım çalışmasının esas
alındığı “biz” duygusunun baskın
kılındığı bir kültür oluşturmak ve
turizm sektörünün sorunlarına analitik
yaklaşımla kalıcı çözümler üretmek
amacıyla 3 bölüm ile öğretim
faaliyetlerini sürdürmektedir.

https://twitter.com/mardinartuklu

Fakültelerimiz...
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Fakültelerimiz...

İslami İlimler Fakültesi, Üniversitemizin
vizyonu
doğrultusunda
yerel
İslami İlimler
değerlerden evrensel olana katkı
sunmak ve Ortadoğu’nun zengin
Fakültesi
sosyal kültürel politik medeniyet
birikimini dünyaya açmak ve taşımak
anlamında önemli bir sorumluluğu
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
üstlenmeyi
amaçlamaktadır.
Bu
https://www.artuklu.edu.tr/islami-ilimler-fakultesi kadim
geleneğin
yeni
olanla
harmanlanması,
geçmiş
zihin
kodlarının ve düşünüşlerinin daha iyi
olanı ararken yeni formlar oluşturarak
ama geleneği de inkar etmeyerek
şekillendirilmesi anlayışı 3 bölüm ile
sürdürülmektedir.

Bölümler
•
•
•

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

https://twitter.com/mardinartuklu

Mardin Artuklu Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Girişi

Mardin Artuklu Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Girişi
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Fakültelerimiz...
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Birey, aile
ve toplumun sağlığını koruma,
geliştirme ve sürdürmede bilimsel
ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve
yöntemleri
kullanarak;
bakım,
eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik
rollerine sahip sağlık profesyonelleri
yetiştirmek amacıyla 8 bölüm ile
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

https://www.artuklu.edu.tr/saglik-bilimleri-fakultesi

•
•
•
•
•

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Ebelik Bölümü
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
Hemşirelik Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü
Çocuk Gelişimi Bölümü
Odyoloji Bölümü

Fen Fakültesi

https://www.artuklu.edu.tr/fen-fakultesi

Fen Fakültesi ve Midyat Sanat ve
Tasarım Fakültesi’ne henüz öğrenci
alınmamaktadır.

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Detaylı Bilgi İçin Bknz:

https://twitter.com/mardinartuklu

Detaylı Bilgi İçin Bknz:

•
•
•

https://www.youtube.com/c/mauniv

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Bölümler

Midyat Sanat ve
Tasarım Fakültesi
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https://twitter.com/mardinartuklu

Enstitülerimiz

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

Lisansüstü eğitim alanında uluslararası
alandaki
güncel
ve
gelişmiş
Lisansüstü Eğitim
uygulamaları izleyerek eğitim vermeyi,
program
katılımcılarına
akademik
Enstitüsü
yetkinlik, eleştirel düşünme, evrensel
ölçekte araştırma yapabilme yeterliliğini
kazandırmayı amaçlamaktadır. Yine
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
yüzyıllar boyunca tarihsel ve kültürel
https://www.artuklu.edu.tr/lisansustu-egitim-enstitusuyakınlık içinde bulunduğu Ortadoğu
coğrafyasına ilişkin kopuşları yeniden
akademik bir bağla onarmayı hedef
edinip özelde Türkiye’ye genelde ise
bölgeye ait sorunlara, sosyal bilimlerin
farklı disiplin olanaklarını kullanarak
çözüm önerileri sunma ve araştırmaları
kamuoyu ile paylaşmak amacıyla
faaliyet göstermektedir..
Tezsiz Yüksek Lisans Programları

•
•
•
•
•
•
•

Eğitim Programları ve Öğretim
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi (İ.Ö.)
Tarih (İ.Ö.)
Turizm Rehberliği (İ.Ö.)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İ.Ö.)
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Doktora Programları
•
•
•
•
•

Sosyoloji
Tarih
Mimarlık
Biyoloji
İktisat
Tezli Yüksek Lisans Programları

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beden Eğitimi ve Spor
Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Yönetimi
Felsefe
Felsefe ve Din Bilimleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İktisat
İletişim Tasarımı
İnanç Turizmi Rehberliği
İslam Tarihi ve Sanatları
Resim
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
Sosyoloji
Tarih
Temel İslam Bilimleri
Turizm İşletmeciliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Enstitülerimiz

Yaşayan Diller
Enstitüsü
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/yasayan-diller-enstitusu

Çağın gereklerine uygun eğitim
koşulları, güçlü akademik kadrosu,
zengin
çeşitlilikte
lisansüstü
programlarıyla Enstitümüz “kamu ve
özel sektörün gereksinim duyduğu,
çağdaş bilgi birikimi ile donatılmış,
analitik düşünme yeteneği gelişmiş,
nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi”
amacıyla faaliyet göstermektedir.

Anabilim Dalları
•
•
•

Arap Dili ve Kültürü Yüksek Lisans
Tezli
Kürt Dili ve Kültürü Yüksek Lisans
Tezli/Tezsiz
Süryani Dili ve Kültürü Yüksek
Lisans Tezli

Yüksekokullarımız

https://twitter.com/mardinartuklu

Mardin Artuklu Üniversitesi
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu

Bölümler
•
•
•

Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

Ülke ve Dünya gerçeklerine duyarlı,
evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim
Beden Eğitimi ve Spor
dünyasına katkıda bulunmak, kültürel
olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici
Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri,
Spor Branş Antrenörleri ve Spor
Yöneticileri yetiştirmek bölgesel ve
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun
https://www.artuklu.edu.tr/beden-egitimi-yuksekokulu
yaşam kalitesinin yükselmesine, Ülke
Sporunun gelişmesine katkı sağlamak
amacıyla 3 bölüm, 5 programla öğretim
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mardin Artuklu Üniversitesi
Futbol ve Atletizim Sahası
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Yabancı Diller
Yüksekokulu
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/yabanci-diller-yuksekokulu

Akademik kurumumuz, yenilikçi ve
dinamik bir anlayışla dil öğretimindeki
çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri
üniversitemizin hedef ve amaçlarıyla
birleştirerek nitelikli ve modern bir dil
eğitimi vermek gayesiyle 2 bölüm,
2 programla öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.

https://twitter.com/mardinartuklu

Yüksekokullarımız

Devlet Konservatuarı
Yüksekokulu
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/devlet-konservatuvari

Mütercim-Tercümanlık Bölümü
Yabancı Diller Bölümü

Akademik bir kurum olarak, hinterlandı
içinde
“Ortadoğu”
düzleminde
başlatılacak
özgün
çalışmalarla
uluslararası düzeyde bir akademik
“ihtisas” merkezi olmayı, bu bağlamda
evrensel olanı yakalamayı ve donanımlı
ve
yaratıcı
müzisyen,
eğitimci,
akademisyen yetiştirmeyi ve bu alandaki
araştırmaları desteklemek amacıyla
3 bölüm, 8 programla öğretim
faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bölümler
•
•
•

Müzik Bölümü
Müzikoloji Bölümü
Sahne Sanatları bölümü

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

•
•

https://www.youtube.com/c/mauniv

Bölümler
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Meslek Yüksekokulları
Mesleki açıdan yeterli, teorik ve pratik
bilgiyi özümseyen, özgüveni olan,
gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının
ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve
yeterliliğe sahip, iş ahlakı bilinciyle
donanmış örnek bireyler yetiştirmek
amacıyla 11 bölüm, 22 programla
öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Mardin Meslek
Yüksekokulu

Bölümler

Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/mardin-myo

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Savur Meslek
Yüksekokulu

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Bölümü
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Makine ve Metal Teknolojileri
Bölümü •
Muhasebe
ve
Vergi Bölümü
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri
Bölümü
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Elektrik ve Enerji Bölümü
İnşaat Bölümü

Mesleki açıdan yeterli, teorik ve pratik
bilgiyi özümseyen, özgüveni olan,
gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının
ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve
yeterliliğe sahip bireyler yetiştirmek
amacıyla 3 bölüm, 3 program ile
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümler
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/savur-myo

•
•
•

Finans Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık
Bölümü
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https://www.artuklu.edu.tr/omerli-myo

Bölümler
•
•
•
•
•

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
Bölümü
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Finans Bankacılık ve Sigortacılık
Bölümü
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü
Tasarım Bölümü

Yüksekokulumuz
bölgemizin
ve
ilçemizin gelişmesine sosyal, kültürel
ve
ekonomik
anlamda
katkıda
bulunabilecek nitelikli meslek elemanı
yetiştirmek amacıyla 4 bölüm, 9
program ile öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Bölümler
•
•
•
•

Kızıltepe Meslek
Yüksekokulu

Akademik bir kurum olarak 1 bölüm,
5 programla öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir.

Bölümler
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/kiziltepe-myo

•

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Dış Ticaret Bölümü
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Bölümü
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Yabancı diller ve Kültürler Bölümü

https://www.youtube.com/c/mauniv

Detaylı Bilgi İçin Bknz:

Kızıltepe Meslek
Yüksekokulu

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Ömerli Meslek
Yüksekokulu

Yüksekokulumuz,
mesleki
eğitim
alanında bölgemizde örnek alınan
bir eğitim kurumu olmak ve takip
eden yıllarda öğrencilerimizin ilgili
sektörlerdeki işverenler tarafından en
çok tercih edilen ve aranılan eleman
olmalarını sağlamak amacıyla 5 bölüm,
6 program ile öğretim faaliyetini devam
ettirmektedir.

https://twitter.com/mardinartuklu

Meslek Yüksekokulları
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Meslek Yüksekokulları

Midyat Meslek
Yüksekokulu
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
https://www.artuklu.edu.tr/midyat-myo

Mesleki açıdan yeterli, teorik ve pratik
bilgiyi özümseyen, özgüveni olan,
gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının
ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve
yeterliliğe sahip, iş ahlakı bilinciyle
donanmış örnek bireyler yetiştirmek
amacıyla 8 bölüm, 14 programla
öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümler

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

https://twitter.com/mardinartuklu

•
•
•
•
•
•
•
•

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Elektrik ve Enerji Bölümü
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
Bölümü
Sosyal Hizmetler Bölümü
El Sanatları Bölümü
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Bölümü
İnşaat Bölümü

Akademik Kurumumuz, mesleki bilgi
ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa
Sağlık Hizemetleri
koşullarının
gereklilikleri
dahilinde
sahip olunması gereken yetkinliklerle
Meslek Yüksekokulu
donanmış, güncel gelişmeleri takip
edebilme hız ve kabiliyetine sahip, aktif,
üretken, yeniliklere açık ve topluma
Detaylı Bilgi İçin Bknz:
faydalı nitelikli bireyler yetiştirmek,
https://www.artuklu.edu.tr/saglik-hizmetleri-myo ülkemiz sağlık hizmetlerinin gelişmesi
ve güçlenmesine katkıda bulunmak
amacıyla 4 bölüm, 13 program ile
öğretim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Bölümler
•
•
•
•

Dişçilik Hizmetleri Bölümü
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
Bölümü
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Kampüs Yerleşkesi

11.989,87 M²’lik Kapalı alana sahip
• 23 Derslik,
• 4 Amfi,
• 2 Kütüphane,
• 3 Seminer Salonu,
• 2 Kafeterya,
• 4 İdari Personel Odası,
• 57 Akademik Personel Odası

Edebiyat Fakültesi Ek
Bina
•
•
•
•
•
•
•

4.692,02 M²’lik Kapalı Alana Sahip;
8 Derslik,
4 Amfi,
1 Toplantı Salonu,
2 İdari Personel Odası,
24 Akademik Personel Odası,
Aile Sağlığı Merkezi

Güzel Sanatlar
Fakültesi
•
•
•
•
•
•
•
•

4.175,27²’lik Kapalı Alana Sahip;
3 Derslik,
16 Çizim, Resim ve Heykel Atölyeleri,
1 Bilgisayar Laboratuvarı,
11 İdari Personel Odası,
19 Akademik Personel Odası,
1 Toplantı Salonu,
1 Senato Ofisi

Merkezi Araştırma
Laboratuvarı
1406,33 ²’Lik Kapalı Alana Sahip;
• 1 Fiziko-Kimya Lab,
• 1 Multi Disiplinler Lab,
• 4 Yakıt Lab,
• 1 Gıda Lab,
• 2 Numune Hazırlama Lab,
• 1 GCMS Lab,
• 1 ICMS Lab,
• 1HPLC Lab,
• 1 İdari Personel Odası,
• 4 Akademik Personel Odası

https://www.youtube.com/c/mauniv

İslami İlimler
Fakültesi

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

7.998,40m²’lik Kapalı Alana Sahip;
• 23 Derslik,
• 8 Amfi,
• 1 Toplantı Salonu,
• 1 Fotokopi Odası,
• 1 Kafeterya,
• 1 Yemekhane ,
• 2 Antropoloji Lab,
• 1 Bilgisayar Lab,
• 1 Arkeoloji Lab,
• 8 İdari Personel Odası,
• 36 Akademik Personel Odasır.

https://twitter.com/mardinartuklu

Edebiyat Fakültesi
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Merkezi Cami ve
İbadethane
Toplamda 7,437 Kişi Kapasiteli İbadet
Alanında;
• 3977 Kişi Kapasiteli Açık İbadet Alanı,
• 3460 Kişi Kapasiteli Kapalı İbadet
Alanı,
• Abdesthaneler,
• Bahçe ve Oturum Alanları

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

Konferans Salonu

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.160,21m²’Lik Kapalı Alana Sahip;
13 Derslik,
4 Amfi
1 Kafeterya,
1 Öğrenci Yemekhane,
1 Personel Yemekhane,
1 Bilgisayar Laboratuvarı,
2 Uygulama Laboratuvarı,
1 Toplantı Salonu,
11 İdari Personel Odası,
30 Akademik Personel Odası,
1 Fotokopi Kırtasiye,
Teras Alanı İçerisinde Kamelya
Oturum Alanları,

Yarı Olimpik Yüzme
Havuzu
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

2.753,07m²’lik Kapalı Alana Sahip;
• İki Ana Fuaye Alanı,
• 417 Kişilik Konferans Salonu,
• 7 İdari Personel Odası,
• Açık Hava Tiyatro Sahnesi,

Merkezi Yemekhane
10.682m²’lik Toplam İnşaat Alanı ve
17.000m²’lik Peyzaj Alanına sahip;
• 1000 Kişilik Öğrenci Yemekhanesi,
• 300 Kişilik Akademik ve İdari
Personel Yemekhanesi,
• 2130m²’lik Açık ve Kapalı Kafeterya
Alanı,
• 664m²’lik Alışveriş Merkezi ve Çarşı,
• Öğrenci Konsey Odaları,
• Engelli Öğrenci Birimleri
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4,173,54m²’lik Kapalı Alana Sahip;
25m Boyunda,
12,5m Eninde,
2m Derinliğinde ve 5 Kulvarlı Yarı
Olimpik Yüzme Havuzu,
VIP İzleme Salonu İle Birlikte 500
Kişilik Seyirci Tribünü,
3 Fitness Salonu
4 Sauna
1 Kafeterya,
2 İdari Personel Odası,
2 Akademik Personel Odası
286m²’lik
Salon
Ebatları
Ayarlanabilen Çok Amaçlı Seminer
Odaları,
Teras Alanı İçerisinde Kamelya
Oturum Alanları

Merkez Spor Salonu

https://www.youtube.com/c/mauniv

30.000m²’lik Alana Sahip Merkezi Spor
Tesisinde;
• 1 Adet Tribünlü Futbol Sahası (68
m*105 m ve 8000 m² alana sahip,
Tribün 386 kişi kapasiteli)
• 400m
uzunluğunda,
9.81m
Genişliğinde ve 8 Kulvarlı Atletizm
Pisti
• 2 Basketbol ile 2 Voleybol Sahası
• 2 Tenis Kortu
• 2 Küçük Çim Saha
• 2 Büyük Çim Saha
• Bisiklet Parkuru
• 4 Akademik Personel Odası

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

9.287,96m²’Lik Kapalı Alana Sahip;
• 3 Sinema Salonu-Dvd Odası
• Tek Kişilik Çalışma Kabinleri,
• Engelli Çalışma Odası,
• Kulüp Odaları ve Müzik Odası,
• 1 Bilgisayar Laboratuvarı,
• 2 Toplantı Salonu,
• Elektronik
Kaynaklar
Araştırma
Salonu,
• 2 Kitap Arşivi, Cilt ve Tamir Atölyesi,
• Sergi Alanı, Müze
• 1 Seminer Salonu,
• 3 Çalışma Alanı
• 10 İdari Personel Odası,
• Okuma salonu,
• Süreli yayınlar okuma bölümü ve
sessiz çalışma odaları
• 80.168 Basılı eser (kitap ve ciltli
dergi),
• 130.000 Yabancı elektronik kitap,
• 295.401 Elektronik Türkçe kitap
• 2 adet veri tabanı
• TÜBİTAK tarafından sağlanan 14
veri tabanı

https://twitter.com/mardinartuklu

Merkez Kütüphane
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İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
7.645,65 M²’lik Kapalı Alana Sahip;
• 8 Derslik,
• 4 Amfi,
• 1 Kafeterya,
• 1 Seminer Odası,
• 1 Toplantı Salonu,
• 12 İdari Personel Odası
• 28 Akademik Personel Odası

Şahtana Konağı ve
Sosyal Tesisleri
1.546,48m²’Lik Kapalı Alana Sahip;
• 1 Yemekhane
• 1 Mutfak
• 13 Misafirhane-Oda
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https://twitter.com/mardinartuklu

Yeterlilik sınavında başarılı olamayan
öğrenciler, yerleştirme sınavına alınarak
yabancı dil bilgi düzeylerine uygun bir
sınıfta, haftada 24 saat programlanan
hazırlık eğitimine tabi tutulurlar.
Hazırlık sınıfı öğrencileri, yıl boyunca
toplam derslerinin %80’ine devam
etmek zorundadırlar. Bu devamlılığı

Eğitimlerini Türkçe olarak yapmak
isteyen yabancı uyruklu öğrencilerimiz
için dört temel dil becerisinin (okuma,
dinleme, konuşma, yazma) eş zamanlı
olarak geliştirilmesi ve dil öğrenme
ihtiyacının karşılanmasını sağlayan
Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi
Uygulama ve Araştırma (TÖMER) birimi
mevcuttur.

https://www.youtube.com/c/mauniv

Mardin Artuklu
Üniversitesi

sağlayamayanlar,
final
sınavına
giremezler. Üniversitemizde yabancı
dil hazırlık eğitimi bazı fakültelerimizde
zorunlu olarak okutulmaktadır. İki
yarıyıldan oluşan yabancı dil hazırlık
eğitiminde geçme notu 100 üzerinden
60 puandır. Bu puan, yıl içi not
ortalamasının %60’ı ve yılsonu final
sınavının %40’ı alınarak hesaplanır. 60
puanın altında kalarak başarısız olan
öğrenciler; yeni dönemde yapılacak
yeterlilik sınavına katılabilirler, başarısız
olmaları durumunda ise, bir sonraki yıl
hazırlık sınıfını son kez tekrar edebilirler.

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

YABANCI DIL
HAZIRLIK EĞITIMI

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık
eğitimi; Yabancı Diller Yüksekokulu
tarafından,
fakülte
öğrencilerine
verilmektedir. Fakülte bölümlerinin
gereksinimleri
doğrultusunda,
İngilizce veya Arapça dillerinde
bir yıl süre ile verilen yabancı dil
eğitiminde, öğrencilerin bilgi düzeyini
belirlemek amacıyla, her yıl eylül ayı
içerisinde Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı
düzenlenmektedir. Yabancı dil yeterlilik
sınavına giren ve 100 üzerinden
60 puan alan öğrencilerimiz, kendi
bölümlerinde öğrenimlerine doğrudan
başlarlar. Bazı uluslararası kurumların
yaptığı sınavlardan yeterli puan alan
öğrenciler, Yabancı Dil Yeterlilik Sınavına
tabii tutularak geçer notu almaları
halinde yabancı dil eğitiminden muaf
sayılmaktadır.
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Mardin Artuklu Üniversitesi, farklı dillerin,
dinlerin ve kültürlerin hayat imkânı
bulduğu, çağdaş, saygın ve özgün bir
üniversite olarak değişime, gelişime
açık bir anlayış içinde ve insanlığın ortak
kültürel mirasına katkı sunmaktadır.
Mardin, sosyal, ekonomik ve kültürel
serveti nedeniyle tüm dünya için etkin
bir örnek niteliğindedir.

“Dil Laboratuvarı” ile
Yabancı Dil Eğitimi

Dil Laboratuvarının ana temasında
doğal
öğrenme
teknikleri
kullanılmaktadır.
Verilen
eğitimde:
Metin, dergi ve kitap okuma; film ve dizi
izleme gibi pratik öğrenme tekniklerinin
kullanılması, Arapça, Kürtçe, Süryanice
ve İngilizce dillerinin öğrenimi daha
kolay ve eğlenceli hale getirilmektedir.
Uygulamalarda; sinema ve dizi izleme
günleri, tiyatro gösterileri, haftanın
belirli günlerinde kahvaltı eşliğinde kitap
okuma günleri, şiir geceleri ve bölümde
eğitim gören öğrencilerin oluşturdukları

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

https://twitter.com/mardinartuklu

YABANCI DIL
HAZIRLIK EĞITIMI

Kentin sahip olduğu çeşitli dil ve
lehçelerin
akademik
eğitimde
yer
bulmasını
sağlayan
Mardin
Artuklu
Üniversitesi,
Türkiye’de
sayılı üniversitelerde bulunan ‘Dil
Laboratuvarı’na sahiptir.
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guruplarda ney dinletisinden hat
sanatının öğretilmesine kadar birçok
aktivite yer almaktadır.

https://www.youtube.com/c/mauniv

www.artuklu.edu.tr

https://twitter.com/mardinartuklu

Detaylı Bilgi İçin Bknz:

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

ÇIFT ANADAL /
YANDAL PROGRAMI

Üniversitemiz öğrencilerimize belirli
programlarda Çift Anadal ya da Yandal
yapma imkanı sunmaktadır. Yerleştiği
lisans programını okurken istenilen
şartları
sağlayan
öğrencilerimiz
kendilerine yakın başka bir lisans
programına kayıt yaptırarak ikinci
bir diploma
alma
hakkı
elde
edebilmektedirler. Ayrıca yine belli bir
başarıyı elde eden öğrencilerimiz ilgi
duydukları lisans programının bir kısım
derslerini alarak Yandal sertifikası da
alabilmektedirler.
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Türkiye
Yükseköğretim
Yeterlilikler
Çerçevesi
(TYYÇ)
kapsamında,
Üniversitemizce Uyulması gereken
Bologna
Sürecine
uygun
Bilgi
Paketlerinin
tüm
birimlerce
oluşturulması ile ilgili çalışmalar
Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
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.

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

https://twitter.com/mardinartuklu

BOLOGNA

Üniversitemizde 2013 yılında faaliyete
giren Bologna süreci, Avrupa’da
yüksek öğretim ve akademik konularda
standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en
aza indirgeyerek eğitim sistemlerini
bağdaştırmak ve Avrupa’da birbiriyle
tam uyumlu bir yükseköğrenim alanı
yaratmak amacıyla oluşturulmuştur.
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Farabi
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri
bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

www.artuklu.edu.tr

https://twitter.com/mardinartuklu

Üniversitemiz,
Erasmus
öğrenci
öğrenim hareketliliği kapsamında AB
ülkeleri ile yürüttüğü akademik değişim
programları dahilinde 11 Ülkeden 25
üniversite ile protokol imzalanmıştır.
Erasmus Üniversite Beyannamesi ve
Yükseköğretim Kurumunun Erasmus
değişimi yapmak üzere var olan ikili
anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir

Detaylı Bilgi İçin Bknz:

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

ERASMUS VE FARABI
PROGRAMLARI

Mardin Artuklu Üniversitesi,
yurt
dışındaki üniversiteler ile yaptığı iş
birliği anlaşmaları sayesinde araştırma
imkânları yaratarak, uluslararası bilgi
alış verişinde bulunulması yönünde
önemli adımlar atmıştır. Bu işbirliği
protokolleri kapsamında; ortak bilimsel
araştırmalar, öğretim elemanı ve
öğrenci değişimi, karşılıklı bilgi ve yayın
değişimi, ortak bilimsel toplantılar ve
eğitim programları düzenlenmesi, ders
verme ve eğitim amaçlı diğer etkinlikler
gerçekleştirilmektedir.

lisans ve doktora düzeyinde eğitimöğretim yapan kurumlar arasında
öğrenci değişimi için Farabi Değişim
Programı başlatılmıştır. Mardin Artuklu
Üniversitesi 50 üniversite ile Farabi
protokolü imzalayarak, öğrencilere
üniversite değişim imkânı sunmaktadır.

https://www.youtube.com/c/mauniv

Erasmus
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https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

https://twitter.com/mardinartuklu

Mardin Artuklu Üniversitesi
Anfi

Ortak Seçmeli Ders
Havuzu

Öğrencilerin ilgi ve yetkinliklerine uygun
nitelik ve çeşitlilikte, sanat, genel kültür,
edebiyat, yabancı diller, tarih, spor,
sağlık, çevre, bilgisayar programları,
bilim ve teknoloji, kişisel gelişim, sosyal
sorumluluk, sosyal duyarlılık, gönüllülük
çalışmaları, ekonomi, eğitim, psikoloji,
girişimcilik, hukuk, değerler eğitimi gibi
kişisel değişime ve gelişime değer katan
her türlü güncel ve popüler konuların
yer aldığı derslerdir.
Ortak seçmeli dersler, tüm lisans ve
önlisans programlarının 3. yarıyılından
itibaren her yarıyıl için ders planlarında
yer alır. Öğrenciler 3. yarıyıldan itibaren
her dönemde, ders kayıtları sırasında,
ilgi duydukları 1 (bir) dersi seçme hakkına
sahiptirler. Bir dersin açılabilmesi için en
az 10 (on) öğrenci tarafından seçilmesi
gerekmektedir. Öğrenciler internet
ortamında ders içeriklerini inceleyerek
ortak seçmeli derslerden birine
kayıtlarını yaparlar. Kayıtlar öğrenci
danışmanlarınca
onaylanır.
Ders
ekleme çıkarma döneminde danışman
onayı ile değişiklik yapılabilr.
Ortak
seçmeli
derslerin
değerlendirilmesi
MAÜ
Ön
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Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Değerlendirme sonucunda verilen
notlar dönem not ortalaması ve genel
not ortalaması hesaplamalarına katılır.
Ancak öğrenciler, başarısız oldukları
ortak seçmeli dersleri tekrar almak
veya yerine başka bir ortak seçmeli
ders almak zorunda değildir. Öğrenci
bundan ötürü oluşan eksik ders
yükünü kendi bölümüne ait müfredat
derslerinden de tamamlayabilir.

Programın amacı, Mardin Artuklu
Üniversitesi lisans öğrencilerinden
istekli olanlara akademik açıdan
rehberlik etmek, düşünme, araştırma,
konuşma ve yazma becerilerini
geliştirmek ve onların disiplinler arası
bir yaklaşımla kendi alanlarında nitelikli
birer akademisyen olarak yetişmelerini
sağlamaktır.
PROGRAMIN HEDEFLERİ:
•

Yabancı dil (bir doğu ve bir batı dili)
yetkinliğini geliştirme.

•

Metodolojik yetkinlikleri, disiplinler
arası düşünebilme kabiliyetini
geliştirme,
alanlarıyla
ilgili
ihtisaslaşmayı geliştirme, alanlarıyla
ilgili literatüre ve klasiklere hakimiyet.

•

Metin üretimi ve akademik yazım
becerilerini geliştirme.

•

Yurtdışı
araştırma
kazandırma.

tecrübesi

PROGRAMIN AKADEMİK
FAALİYETLERİ:
Yabancı Dil Çalışmaları:
Proje
kapsamında iki yabancı dilde akademik

Seminerler: Alanı genel olarak tanımayı,
bu konudaki literatürü bilmeyi ve
alandaki gelişmeleri yakından tanımayı
sağlayan
etkinliklerdir.
Öğrencinin
etkinlik öncesinde önceden belirlenmiş
metni okuması ve kısa bir raporunu
çıkarmış olması gerekmektedir.
Metin Okumaları: Akademisyen adayının
ilgilendiği alanın kendi metinlerini tahlil
etmeyi sağlayan etkinliklerdir. Adayın
etkinlik öncesinde önceden belirlenmiş
metni okuması ve kısa bir raporunu
çıkarmış olması gerekmektedir.
Atölye
çalışmaları:
Akademisyen
adayının akademik ürün vermesini
sağlayan etkinliklerdir.
Yurt Dışı Araştırma ve Yabancı Dil
Geliştirme Desteği: Programda bir
doğu bir de batı ülkesi olmak üzere
planlanan yurt dışı eğitim desteği hem
yabancı dil eğitimine hem de araştırma
çalışmalarına
verilen
destekten
oluşmaktadır.

https://www.youtube.com/c/mauniv

Artuklu Akademisyen
Yetiştirme Programı

seviye zorunlu tutulmuştur. Ayrıca
alanla ilgili üçüncü dil öğrenimi de
teşvik edilmektedir.

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

PROGRAMIN AMACI:

https://twitter.com/mardinartuklu

Mardin Artuklu Üniversitesi
AYP Çalışma Alanı
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https://twitter.com/mardinartuklu

Anlaşmazlık Çözümü ve Birlikte Yaşama Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama ve Araştırma
Merkezlerimiz

Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kudüs ve Filistin Araştırma ve Uygulama Merkezi
Mardin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM)

Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe ve Yabancı Dil Öğr. Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

https://www.youtube.com/c/mauniv

Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
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100 binin üzerinde nitelikli koleksiyonuyla
hafta içi gece 23.00’e kadar hizmet
veren 4 katlı kütüphanemizde; arşiv
ve ciltleme odaları, tarama kioskları,
bilgilendirme kiosku, self-check(ödünç
verme istasyonu), tarama bilgisayarları,
7/24 çalışma salonu, 16 adet tekli
çalışma odası, 1 adet engelli çalışma
odası, 4 adet toplantı odası, seminer
odası, 2 adet sinema salonu, VIP
salon, bilgisayar salonu, elektronik
kaynaklar bölümü, yazma ve nadir
eserler kitaplığı, süreli yayınlar bölümü,
akademik personel sessiz çalışma odası
yer almaktadır.
7/24 aktif, kütüphane dışından kitap
iade etme imkânı Türkiye’de ilk defa
kullanan kütüphane olma özelliğini

https://twitter.com/mardinartuklu

elinde bulundurmaktadır. Kütüphanemiz
ayrıca, engelli yürüyüş bandı, özel araç
şarj istasyonu, engelli rampaları, engelli
çalışma odaları ile bölgenin ilk engelli
dostu kütüphanesidir.

https://www.youtube.com/c/mauniv

KÜTÜPHANE

11.600 m2 Alan üzerine inşa edilen
kütüphanemiz, modern mimari ve
Mardin mimarisinin iç içe olduğu
projesi ile 2013 yılında Ulusal Mimarlık
Ödülüne layık görülmüştür. aday
gösterilmiştir. Binlerce proje arasından
ödüle layık görülmüştür. Mardin
Artuklu Üniversite Kütüphanesi sadece
Mardin’in değil bölgenin de en büyük
kütüphane binasıdır.

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Mardin Artuklu Üniversitesi
Kütüphanesi
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https://twitter.com/mardinartuklu
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Mardin Artuklu Üniversitesi
Çamaşırhanesi

Mardin Kız Yurdu Müdürlüğü

Yurt Olanakları

Mardin Kız Yurt Müdürlüğümüz Gençlik
ve Spor Bakanlığına bağlı olup, 1507
öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır.
Odalar 3, 4 ve 5 kişilik olup odalarda
banyo ve tuvalet mevcuttur. Her
öğrencinin kendine ait çalışma
masası, dolabı, komodini ve bazası
bulunmaktadır. Ayrıca yurdumuzda
iki adet çalışma salonu bulunup
öğrencilerimizin ders çalışabilmesi için
gerekli ortam sağlanmaktadır.
Yurt Müdürlüğümüzde öğrenciler için
çalışma salonları, spor salonu, müzik,
resim, çizim, tv, seminer salonu,
çamaşırhane, ücretsiz internet vb.
hizmetler sunulmaktadır.
Özel Türkiye Diyanet Vakfı Mardin
Servet İncioğlu Yükseköğretim Kız
Öğrenci Yurdu
Türkiye Diyanet Vakfı Yurtlar ve Sosyal
Tesisler İktisadi İşletmesi’ne bağlı
yurdumuz Artuklu Üniversitesi Kampüsü
içerisinde yer alıp fakültelere yürüme
mesafesindedir. Yurdumuz altı katı, elli
yatakhanesi ve on beş personeli ile 200
öğrencimize temiz, güvenilir, konforlu
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ve sıcak bir yaşam ortamı sunmaktadır.
Tek gayemiz, bizler için geleceğin
timsali olan gençlerimize sadece
barınma hizmeti değil, aile ortamını
aratmayacak sıcaklığı da sunmak.
Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu
Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdumuz 782
kapasiteli, 6 öğrenci bloğu, sosyal tesis
ve lojman binasından oluşmaktadır. 152
adet tekli, 18 adet ikili ve 198 adet üçlü
oda olmak üzere toplam 368 odası
bulunmaktadır. Öğrenci odalarında
çalışma masası, baza, komodin,
buzdolabı, kitaplık, klima, elbise dolabı,
banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Her
blokta 1 adet etüt salonu ve mescit
bulunmaktadır. Yurdumuzda ücretsiz
wifi hizmeti de verilmektedir.

Burs Olanakları

Öğrenimine devam edebilmek için
ekonomik desteğe ihtiyaç duyan
başarılı öğrencilerimize çeşitli kurum,
vakıf, dernek ve şirketler tarafından
burs/kredi verilmektedir. Bu kurumların
başında Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu gelmektedir. Her yıl
Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde
öğrenim gören ve durum tespiti
yapılan belirli sayıda ki öğrencilere
üniversite bütçesinden yemek bursu
verilmektedir.

https://twitter.com/mardinartuklu

Sağlık Merkezimizde; acil durumlarda
ilk yardım hizmetleri, 1. Basamak
sağlık hizmetleri (muayene, ayakta
tedavi koruyucu aşılar vb.), enjeksiyon
uygulamaları, pansuman hizmetleri
verilmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri
Fakültesi öğrencilerine staj öncesi
koruyucu aşılar yapılmaktadır.

https://www.youtube.com/c/mauniv

Sağlık Hizmetleri

Üniversitemiz
bulunan
Sağlık
Merkezinde 1 aile hekimi ve 1 hemşire
görev yapmaktadır.
Merkezimizde
başta öğrencilerimiz olmak üzere idari,
akademik ve diğer personellerine sağlık
hizmeti verilmektedir.

https://www.instagram.com/artuklu.universitesi/

Ulaşım

Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşkesi
Şehir Merkezine (5 km) mesafede olup,
minibüs ve belediye otobüsleri ile
ulaşım sağlanmaktadır. Kampüs geniş
bir arazi üzerine kurulu olduğu için
fakülteler arasında ulaşım ücretsiz ring
hizmeti verilmektedir.
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https://twitter.com/mardinartuklu

Mezopotamya’dan
Dünyaya
Açılan Pencere
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