


1. Mardin Artuklu Üniversitesi ne zaman kuruldu?
Mardin Artuklu Üniversitesi 28.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemiz,  4000 yıllık bir tarihe 
dayanan coğrafyada; içinde çeşitli dil, din ve kültürel zenginlikleri barındıran Mardin 
şehri ve çevresinin sosyal ve kültürel ortamına katkıda bulunarak, Türkiye’de bulunan 
Üniversiteler ile Ortadoğu’daki üniversiteler arasında köprü oluşturmayı kendisine 
misyon edinmiştir.
Üniversitemiz zaman, mekân ve insan kavramlarını ilim ve irfan ile yoğurarak “Sosyal 
Bilimler Üniversitesi” kimliğinde eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. 

2. Mardin Artuklu Üniversitesi’nin akademik yapısı hakkında
bilgi verir misiniz?

AKADEMİK YAPI
FAKÜLTELER
Edebiyat Fakültesi: Edebiyat Fakültesi bünyesinde mevcut bulunan Türkçe, Arapça,  
İngilizce, Kürtçe, Süryanice ve Farsça dil bölümleri ve diğer bölümler ile birlikte toplam 
15 bölümde 41 program ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Türkiye’de sadece Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde 2016-2017 akademik 
dönemde uygulamaya başlanan; Suriye ve Filistinli öğrencilere yönelik Tarih ve Sosyoloji 
bölümlerinde Arapça eğitim görme hakkı tanınmıştır.

Uluslararası İlişkiler Bölümleri’nin eğitim 
dili %30 İngilizce olup, bu bölümlerde bir 
yıllık zorunlu İngilizce hazırlık programları 
mevcuttur. Fakültemiz, 5 bölümde öğretim 
faaliyetlerini yürütmektedir.
Türkiye’de sadece Mardin Artuklu 
Üniversitesi bünyesinde 2016 2017 
akademik dönemde uygulamaya başlanan; 
Suriye ve Filistinli öğrencilere, Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve İşletme 
Bölümü bölümlerinde Arapça eğitim 
görme hakkı tanınmıştır.
Bölümler:
• Maliye Bölümü 
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölümü(%30 İngilizce)
• Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Bölümü(%100Arapça)
• İktisat Bölümü (%30 İngilizce)
• İşletme Bölümü
• İşletme Bölümü(%100Arapça)
Güzel Sanatlar Fakültesi
Fakültemiz bünyesinde öğretim faaliyeti 
gösteren toplam 9 bölüm ve 4 program 
mevcuttur.  Resim ve Heykel Bölümleri iki 
aşamalı Özel Yetenek Sınavları ile öğrenci 
almaktadır.
Bölümler:
• Grafik
• Fotoğrafçılık
• Görüntü Sanatları
• Sinema –Televizyon
• Seramik
• El Sanatları
• Heykel
• Müzik
• Resim

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Fakültemiz mekân üretimini ve tasarımı 
toplumsal pratikler olarak ele alarak 
öğretim faaliyetlerini mevcut olan 5 bölüm 
ve 6 program ile sürdürmektedir.
Bölümler:
• Mimarlık
• Bilgisayar Mühendisliği
• Kimya Mühendisliği
• Çevre Mühendisliği
• İnşaat Mühendisliği

ENSTİTÜLER
Yaşayan Diller Enstitüsü
Enstitümüz, bölgenin çok dilli ve kültürlü 
yapısına eşlik eden,  farklı dillerdeki 
eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek 
ve geliştirmek amacıyla kurulmuş olan 
Türkiye’nin ilk dil enstitüsüdür. Enstitümüz 
tezli ve tezsiz 3 anabilim dalını bünyesinde 
bulundurmaktadır.
Anabilim Dalları:
• Arap Dili ve Kültürü Yüksek Lisans 

(Tezli)
• Kürt Dili ve Kültürü Yüksek Lisans 

(Tezli ve Tezsiz)
• Süryani Dili ve Kültürü Yüksek Lisans 

(Tezli ve Tezsiz)
Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitümüz mimarlık alanında Yüksek 
Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir.
Anabilim Dalları:
• Mimarlık(Yüksek Lisans)
• Mimarlık (Doktora)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitümüz çağın gereklerine uygun eğitim 
koşullarını göz önüne alarak, 7 dalda 
Yüksek Lisans ve 1 dalda Doktora programı 
ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bölümler:           
• Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü
• Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
• Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü 
• Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü
• Süryani Dili ve Edebiyatı Bölümü 
• İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
• Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
• Eğitim Bilimleri Bölümü

• Psikoloji Bölümü
• Antropoloji Bölümü(%30 İngilizce)
• Sanat Tarihi Bölümü(%30 İngilizce)
• Tarih Bölümü
• Tarih Bölümü(Arapça) {Suriye ve Filistinli

öğrenciler için}
• Arkeoloji Bölümü
• Sosyoloji Bölümü
• Sosyoloji Bölümü(Arapça){Suriye ve Filistinli

öğrenciler için}

• Felsefe Bölümü(%30 İngilizce)

İslami İlimler Fakültesi
İslami İlimler Fakültemizin Eğitim Dili 
Arapçadır. 4 yıllık fakülte programında 
%100 Arapça eğitim yapılmaktadır. 
Fakültemiz 3 bölümde toplam 36 bilim dalı 
ile öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bu bölümlerde bir yıllık zorunlu Arapça 
hazırlık programları mevcuttur.

Bölümler:
• Temel İslam Bilimleri
• Felsefe ve Din Bilimleri
• İslam Tarihi ve Sanatları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde 
bulunan İktisat ve Siyaset Bilimi ve 
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Anabilim Dalları:
• Eğitim Yönetimi, teftişi, planlaması ve

ekonomisi Yüksek Lisans(Tezli ve Tezsiz)
• Sosyoloji Yüksek Lisans(Tezli)
• Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek 

Lisans(Tezli)
• Gastronomi Turizmi Yüksek Lisans(Tezli)
• Resim Yüksek Lisans(Tezli)
• Felsefe Yüksek Lisans(Tezli)
• Tarih Yüksek Lisans(Tezli)
• Tarih (Doktora)

YÜKSEKOKULLAR
DEVLET KONSERVATUARI
Bölümler
• Müzikoloji
• Müzik
• Sahne Sanatları 
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve 
OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Bölümler:
• Konaklama İşletmeciliği Bölümü
• Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
• Seyahat İşletmeciliği Bölümü
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
Bölümler:
• Beslenme ve Diyetetik
• Hemşirelik
• Hemşirelik Programı
• Ebelik Programı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI
MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler:
• Muhasebe ve Vergi 
• Elektronik ve Otomasyon 
• İnşaat 
• Yönetim ve Organizasyon
• Elektrik ve Enerji
• Büro Hizmetleri ve Sekreterlik
• Bilgisayar Teknolojileri
• Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
• Bitkisel ve Hayvansal Üretim
• Makine ve Metal Teknolojileri
• Mimari Restorasyon
Programlar:
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 

Programı
• Elektronik Teknolojisi Programı
• İnşaat Teknolojisi Programı
• İşletme Yönetimi Programı
• Elektrik Programı
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Pogramı
• Bilgisayar Programcılığı

• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Programı

• Bağcılık Programı
• Makine Programı
MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU
 Bölümler:
• Sağlık Programları Bölümü
• Teknik Programlar Bölümü
• Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Bölümü
• El Sanatları Bölümü
• Elektrik ve Enerji Bölümü
• Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
• Sosyal Hizmetler Bölümü(Dargeçit

İlçesinde Eğitim verilecek)
• Elektronik ve Otomasyon Bölümü
Programlar:
• Çocuk Gelişimi Programı
• Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı
• Elektrik Programı
• Sosyal Hizmetler Programı
• Elektronik Haberleşme Programı
KIZILTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU
• Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Programlar:
• Organik Tarım Programı
• Tohumculuk Programı
• Tıbbi Aromatik Programı
• Sulama Programı
NUSAYBİN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler:
• Dış Ticaret Bölümü
• Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü
Programlar:
• Dış Ticaret Programı
• Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Programı
ÖMERLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölümler:
• Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
• Büro Hizmetetleri ve Sekreterlik Bölümü
• Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü*
• Harita ve Kadastro Bölümü (Savur

ilçesinde eğitim verilecek)
Programlar:
• Bağcılık Programı
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Programı
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU
Bölümler:
• Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

Bölümü
• Sağlık ve Bakım Hizmetleri Bölümü
• Dişçilik Hizmetleri Bölümü
• Tibbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Programlar:

3. Akademik kadronuz hakkında bilgi alabilir miyim?
Genç ve gelişmekte olan bir üniversite olarak her yıl mevcut akademisyen sayımızı artırarak, 
eğitimde ki kalite anlayışımıza ve üniversitemizin vizyonuna bağlı olarak, alanında 
uzman bilime ulusal ve uluslararası katkı sağlayabilen akademisyenleri üniversitemize  
kazandırıyoruz.  2016 yılı itibari ile üniversitemizde; Profesör:11, Doçent:16, Yard. 
Doçent:117, Öğretim Görevlisi:93, Okutman:24, Uzaman: 6 ve  Araştırma Görevlisi:151 
olmak üzere  toplamda   418 akademik kadro ile öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz.

4. Mardin Artuklu Üniversitesi Yerleşke alanları hakkında bilgi
alabilir miyim?

2016-2017 Akademik yılı itibari ile eğitim-öğretimde hizmet veren yerleşkelerimiz
İstasyon Yerleşkesi:
• Mardin Meslek Yüksekokulu
• Kızıltepe Meslek Yüksekokulu
• Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
• Tarım ve Çevre Bilimleri Fakültesi

Merkezi Artuklu Kampüsü:
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
• Edebiyat Fakültesi
• İslami İlimler Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi
• Sosyal Bilimler Enstitüsü
• Sağlık Yüksekokulu 
• Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
• Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
• Merkezi Laboratuar
• Merkezi Kültür ve Konferans Binası

Antik Mardin Kampüsü:
• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Tesisi ve Uygulama Oteli
• Nusaybin Meslek Yüksekokulu

İlçelerde Bulunan Meslek Yüksekokulları:
• İstasyon semti (Kızıltepe MYO, Mardin MYO ve Turizm İşletmeciliği ve   Otelcilik

Yüksekokulu
• Midyat İlçesi, Midyat Meslek Yüksekokulu
• Ömerli ilçesi,  Ömerli Meslek Yüksekokulu
• Savur ilçesi,  Savur Meslek Yüksekokulu

REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
• Türk Dili Bölümü
• Yabancı Diller Bölümü
Rektörlük Ek Binası
• Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü
• Fen Fakültesi
• Devlet Konservatuarı

• Çocuk Gelişimi Programı
• Yaşlı Bakımı Programı
• Diş Protez Programı
• Tibbi Tanıtım ve Pazarlama Programı
• Tibbi Laboratuvar Teknik Programı

• İlk ve Acil Yardim Programı
• Tibbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Programı
• Anestezi Programı



5. Merkezi Yerleşke, Antik Mardin  ve İstasyon yerleşkelerinde
hangi bölümler yer almaktadır.

Merkezi Artuklu Kampüs Yerleşkesinde;  Fakülte, Sağlık Bilimleri  ve Beden Eğitimi Spor 
Yüksek Okulu  ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı 40 Lisans bölümleri ile 
enstitülere bağlı yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. 
Antik Mardin Yerleşkesinde; Mimarlık  ve Mühendislik Fakültesi   ile Fen Fakültesi yer 
almaktadır. 
İstasyon Yerleşkesinde bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile  Meslek 
Yüksekokulları 16 bölüm,  22 programda  akademik öğretim verilmektedir.
Midyat, Nusaybin ve Ömerli İlçelerimizde bulunan Meslek Yüksekokullarımızda ise 
toplam 17 bölümde eğitim verilmektedir.

6. Üniversitenizin laboratuvar ve atölye olanakları nelerdir?
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde son teknoloji ile donatılmış Mühendislik-Mimarlık, 
Elektrik-Elektronik, Endüstri Ürünleri, Konservasyon ve Restorasyon Araştırma 
Laboratuvarı, Tıbbi ve Aromatik Bitki İlaç Araştırma Laboratuvarı, Toprak analiz 
Laboratuvarı, Yakıt Analiz Laboratuvarı ile Çizim, Heykel, Makine, Kuyumculuk ve Takı 
Tasarım  Atölyeleri bulunmaktadır.
Üniversitemizde, tüm öğrenci ve akademik personelin ortak kullanımına sunulan yeterli 
sayıda genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı ve kampüs içerisinde bilimsel araştırma 
laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimi, üniversite bünyesinde 
kurulmuş olan bu laboratuvarlarda yaptıkları uygulamalarla geliştirebilmekte ve böylece 
ileri düzeyde bir yüksek öğretim iklimi içerisinde öğrencilik hayatlarını geçirmektedirler.
 Ayrıca, şehrin  sahip olduğu çeşitli dil ve lehçelerin akademik eğitimde yer bulmasını 
sağlayan Mardin Artuklu Üniversitesi, Türkiye’de sayılı üniversitelerde bulunan ‘Dil 
Laboratuvarı’nı bulundurma ayrıcalığına da sahiptir.

7. Uzaktan Eğitim nedir?
Uzaktan eğitim  öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu bulunmadığı, 
tamamen sanal ortamda, canlı, görüntülü, sesli ve interaktif olarak derslerin işlendiği, 
uzaktan fakat yüz yüze eğitimin verildiği çağdaş bir eğitim sistemi ile zaman ve mekandan 
tamamen bağımsız yapılan bir eğitim türüdür. Uzaktan eğitim sistemi hem iş hayatının 
yoğun temposunun içine girerek eğitimini tamamlayamamış olanlar için hem de farklı 
sebeplerden dolayı uzak şehirlerde kazandığı üniversitelere gidemeyen  öğrencilere arzu 

ettiği üniversite eğitimini oldukça uygun koşullarla vermektedir. 

8. Uzaktan Eğitimin Açık Öğretimden farkı nedir?
Uzaktan Eğitim, internet teknolojisinin getirdiği imkânlardan faydalanılarak, öğrenci ve 
öğretim elemanını sanal sınıf ortamında mekândan bağımsız olarak bir araya getiren, 
zamandan bağımsız olarak da öğrenciye eğitim materyallerine ulaşma olanağını sağlayan 
bir eğitim şeklidir.

9. Uzaktan Eğitimin avantajları nelerdir?
• Örgün öğretime göre daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan 

en üst düzeyde yararlanma,
• Mekândan bağımsız olarak her yerden öğrenime ulaşabilme imkânı (seyahat, adres

değişikliği, iş yerinden bağlanabilme vs.),
• Öğretim elemanlarına zaman ve mekândan bağımsız olarak erişim imkânı
• Bilgi kaynaklarına ulaşımda esneklik 
• Çalışarak da üniversite öğrenimine devam edebilme
• Eğitim masraflarını (ulaşım, konaklama gibi) en aza indirme gibi bir çok konuda avantaj 

sağlamaktadır.

10. Uzaktan Eğitim özellikle kimler İçin uygundur?
Uzaktan Eğitim; özellikle maliyet, ulaşım güçlüğü, yaşam düzeninin bozulmaması 
vb. nedenlerle yaşadığı şehirden başka bir şehir veya ülkede yükseköğretim görmek 
istemeyenler, çalışmalarına ara vermeden eğitim seviyesini arttırmak isteyenler, bedensel 
engelleri nedeniyle kampüse gelmekte zorlananlar, ikinci bir yükseköğretim programına 
katılmak isteyenler vb. farklı gruplar için oldukça cazip bir sistemdir.

11. Üniversitenizde Engelli Öğrenciler için ne gibi kolaylıklar
sağlanıyor?

Engelli öğrencilerimizin Merkezi Kampüs Yerleşkesi, Rektörlük ve Yaşayan Diller 
Enstitüsü binaları içerisinde rahat hareket edebilmeleri için asansör ve lavabolar yer 
almaktadır. Ayrıca Merkezi Kampüs alanında yer alan Merkez Kütüphanemizde ‘Engelli 
Çalışma’ Odaları, ve Merkezi Yemekhane Binasında özel ‘Engelli Öğrenci’ birimleri 
mevcuttur.
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12. Üniversitenizde kaç öğrenci öğrenimini sürdürüyor?
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde 2016-2017 akademik Yılında 9000 öğrenci öğrenim 
görmektedir.

13. Üniversitenize kabul koşulları nelerdir?
Mardin Artuklu Üniversitesi 4 yıllık lisans programlarına YGS ve LYS puanları ile ayrıca 
YGS’den herhangi bir puan türünden 200,00 puan ve üzeri alan öğrenciler Özel Yetenek 
Sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültesi lisans bölümlerinden birine başvuru yapabilmektedir.
2 Yıllık Ön Lisans programları, YGS puan sıralaması ile  (en az 140,000 barajını aşmak 
koşuluyla)  öğrenci kabul etmektedir. ‘Meslek Lisesi’ mezunları sınavsız geçiş sisteminden 
yararlanarak üniversitemizde öğrenim görebilmektedir.

14. Mardin Artuklu Üniversitesi Lisans Programları için gereken
YGS/LYS puan türleri ve eğitim süreleri nelerdir?

4 Yıllık Bölümler

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

BÖLÜM
PUAN
TÜRÜ

KON.
TABAN
PUAN

PUAN
SIRASI

TABAN
PUAN

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Antropoloji

Arap Dili ve Edebiyatı

Felsefe

Kürt Dili ve Edebiyatı

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

41

41

41

41

41

41

62

62

TM-3

DİL-3

TM-3

TS-2

TS-2

TM-3

TS-2

TS-2

227,82315

315,96773

261,82809

354,04589

281,02566

297,19222

307,34877

333,09328

488.000

37.900

328.000

54.400

219.000

198.000

142.000

86.500

313,41533

363,93594

294,14224

454,98799

419,65980

313,41884

370,91159

410,68328

İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İlahiyat (Arapça) 129 YGS-4 323,29551 224,000 383,11694

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

41

41

TM-1

TM-2

233,10286

265,20178

394.000

275.000

277,47639

335,41138

31 MF-4 367,11504 51,200 395,51389

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Mimarlık

SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Ebelik

Hemşirelik

62

62

YGS-2

YGS-2

300,36961

339,49287

190.000

120.000

334,81756

420,01521

36 YGS-6 224,44108 913.000 274,97141

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Konaklama İşletmeciliği

2 Yıllık Bölümler

BÖLÜM SGK YGSK
PUAN
TÜRÜ

YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ

OBP
TABAN
PUAN

BAŞARI
SIRASI

MYO

Bilgisayar
Programcılığı

Bilgisayar
Programcılığı (İÖ)

Elektrik

Elektrik (İÖ)

Elektronik
Teknolojisi

Elektronik
Teknolojisi (İÖ)

İnşaat
Teknolojisi

İnşaat
Teknolojisi (İÖ)

İşletme
Yönetimi

İşletme
Yönetimi (İÖ)

Makine

Makine (İÖ)

Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları (İÖ)

Turizm ve Otel
İşletmeciliği

Turizm ve Otel 
İşletmeciliği (İÖ)

18

18

30

18

27

18

24

24

21

21

24

24

24

24

24

12

13

13

21

13

19

13

17

17

15

15

17

17

17

17

17

9

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-6

YGS-6

YGS-1

YGS-1

YGS-6

YGS-6

YGS-6

YGS-6

2015,2,İ,97

2015,2,İ,97

2015,2,İ,97

2015,2,İ,96

2014,2,D,96

1991,2,D,70

2009,2,D,91

– – – –

2015,2,D,97

2001,2,İ,84

2015,2,İ,95

1993,2,D,73

2015,2,İ,97

1994,2,İ,77

2013,2,İ,96

2011,3,İ,93

401,05000

311,95000

332,55000

300,15000

326,10000

340,85000

345,20000

359,70000

399,15000

279,45000

335,00000

321,65000

385,85000

328,85000

324,85000

212,33635

196,68966

180,95209

182,15985

160,77332

159,66059

235,69693

209,66099

214,78570

191,44656

172,23918

164,86096

210,20412

199,51031

209,48319

194,49404

769.000

1.024.277

1.306.868

1.288.617

1.403.451

1.404.870

512.000

808.000

1.053.731

1.406.600

1.380.843

1.396.711

1.123.735

1.287.444

1.134.855

1.362.454

Sınavsız Geçiş
Puanlı
Yerleştirme

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi
(İÖ)

İlk ve Acil Yardım

İlk ve Acil Yardım
(İÖ)

Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri (İÖ)

27

27

27

27

24

24

19

19

19

19

17

17

YGS-4

YGS-4

YGS-2

YGS-2

YGS-2

YGS-2

2015,2,İ,98

2015,2,İ,97

2015,3,İ,97

2015,3,İ,98

2013,2,D,95

2007,2,İ,88

410,10000

374,85000

402,85000

357,70000

316,55000

447,20000

291,95148

269,66049

294,95094

279,01576

282,58728

263,19464

425.000

634.000

204.000

251.000

239.000

313.000



15. Üniversiteden hangi şartlarda ilişik kesilir?
Öğrenim gören öğrencinin kendi isteği ile üniversiteden ayrılmak istemediği müddetçe 
ilişiği kesilemez. Kendi isteği ile kaydı silinen veya mezun olarak üniversiteden ayrılan 
öğrencilerin ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır. Öğrencinin, Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma 
cezası almış olması halinde üniversite ile ilişiği kesilir. Ancak ikinci öğrenim gören 
öğrenciler öğrenim ücretini ödemediği durumda, öğrenciliği pasif duruma geçer.

16. Ek kontenjan ile üniversitenize kayıt yapılıyor mu?
ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirme sonucunda bölüm ve programlarda boş 
kontenjan kalması ya da hak kazanan öğrencinin kayıt yapmaması durumunda, sınava 
giren ve herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler(açık öğretim programları 
hariç ) ek kontenjan döneminde yeniden tercih yaparak üniversitemizi tercih edebilirler.
17. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt koşulları

nedir?
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Uyruklu öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt 
koşulları
Yabancı Uyruklu öğrencilerin Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları 
koşuluyla, başvuru şartları;
Yabancı uyruklu olanların, 

Tıbbi Tanıtım ve 
Pazarlama

Tıbbi Tanıtım ve 
Pazarlama (İÖ)

Yaşlı Bakımı

Yaşlı Bakımı (İÖ)

21

21

27

27

15

15

19

19

YGS-6

YGS-6

YGS-2

YGS-2

2003,2,İ,85

2009,2,D,91

1999,2,D,80

1996,2,D,77

375,00000

367,45000

351,65000

266,65000

236,72552

216,71083

269,26628

238,97397

751.000

1.024.830

287.000

457.000

BÖLÜM SGK YGSK
PUAN
TÜRÜ

YERLEŞTİRME
ÖNCELİKLERİ

OBP
TABAN
PUAN

BAŞARI
SIRASI

Kızıltepe MYO

Organik Tarım

Tohumculuk

18

18

13

13

YGS-6

YGS-6

----

2015,2,D,97 325,40000

192,75624

184,24289

1.387.859

1.505.739

Midyat MYO

Bilgisayar
Programcılığı

Bilgisayar
Programcılığı (İÖ)
BK: 304

18

15

21

21

18

18

15

18

18

13

11

15

15

13

13

11

13

13

YGS-1

YGS-1

YGS-4

YGS-4

YGS-1

YGS-1

YGS-1

YGS-5

YGS-5

2015,2,İ,96

2013,2,İ,95

2015,2,İ,91

2015,2,İ,97

2015,2,D,97

2010,2,İ,92

2012,2,D,94

1995,2,İ,75

2015,2,İ,96

356,25000

369,50000

391,20000

365,50000

325,10000

262,20000

310,55000

395,00000

379,10000

188,39792

179,48872

281,18967

260,44682

199,76126

190,89485

178,59476

191,94565

290,56265

1.178.998

1.326.662

519.000

736.000

970.000

1.131.962

1.337.363

1.540.069

399.000

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi (İÖ)

Elektrik (İÖ) 
BK:304

Elektrik

Elektronik 
Haberleşme
Teknolojisi

Kuyumculuk ve
Takı Tasarımı

Sosyal hizmetler

Nusaybin MYO

Dış Ticaret

Uygulamalı İngilizce
ve Çevirmenlik
İngilizce

15 11

26

YGS-6

YGS-3

2013.2.İ.88 329,55000 187.72186

294.48589

1.459.787

467.000

Ömerli MYO

Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı

18 13 YGS-4 2015.2.D.96 288.05000 217.19879 1.276.617

• Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit
olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların
Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, 

• Yabancı Uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C vatandaşlığına geçenlerin 
/ bu durumdaki çift uyrukluların,

• 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C uyruklu
öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (Ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki 
MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar yurt dışından öğrenci
kabul kontenjanlarına başvuru yapabilir.

• 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt
dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı
bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir 
ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru
yapabilmelerine,

• KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise)
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak yine GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

başvuruları kabul edilecektir.
Başvuru belgeleri Türkçe olarak Mardin Artuklu Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı’na  kişisel olarak yapılır. Öğrenci en fazla 3(üç) tercih yapabilir.

18. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin başvurusu için gerekli belgeler
nelerdir?

• Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu: Farklı fakülte ve yüksekokulların
birden fazla programına başvurulması halinde bile, yalnız bir başvuru formu doldurulur 
(başvuru formuna Mardin Artuklu Üniversitesi web. sayfasından ulaşılabilir). 

• Lise diplomasının noter ya da Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı Türkçe
örneği:Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk
olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki Türkiye
Büyükelçiliğinden / Konsolosluğundan alınabilecek “Denklik Belgesi”de kayıt sırasında 
istenecektir.) 

• Not Belgesi (transkript):Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir
ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgelerini kapalı zarf içinde
sunmaları gerekmektedir.(Not durum belgesi Türkçe değilse Türkçe’ye çevrilmiş Noter/
Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu onaylı kopyası da not durum belgesi ile birlikte
sunulmalıdır.) 

• Pasaportun Türkçe’ye çevrili Noterden/Türkiye Büyükelçiliğinden onaylı fotokopisi,
• 2 adet vesikalık fotoğraf,
• Üzerine alıcı adresi yazılı pullu zarf.



24. Belirtilen süre içerisinde ders kaydı yaptırılmaz ise ne olur?
Geçerli bir mazeretiniz yoksa o dönem için dersler devam edemez ve öğrencilik 
haklarından yararlanamazsınız. Dolayısıyla Dönem uzatmış olursunuz.

25. Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci
bir sonraki dönem ders kaydı yaptırabilir mi?

Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki dönem ders 
kaydı yaptırabilir.

26. Kayıt dondurma işlemi yapılıyor mu? Yapılıyorsa kayıt
dondurmam için ne yapmam gerekir?

Üniversitemiz öğrencileri, Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmenliği’nin 46. 
Maddesinde belirtilen gerekçelerden hangisi söz konusu ise bunu belirten bir dilekçe ile 
Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu’nun kararına dayanarak  ‘Kayıt Dondurma’ işlemini 
yapabilirler.
46. Madde gerekçeli geçerli mazeretler aşağıdaki gibidir.
a) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite
hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak 
olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,
c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla,
doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
ç) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak 
başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda 
olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir 
olması,
d) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili
yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara vermesi,
e) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin veya 18/8/2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası dışındaki hallerin 
bulunması,
f) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere 
alınması,
g) Öğrencinin tutukluluk hali, 
ğ) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin 
ortaya çıkması  olarak sıralanır.

27. Üniversitenize kayıt yaptırdığım dönemde askerlik işlemlerimi
kim takip edecek?

Yeni kayıt olan tüm erkek öğrencilerin askerlik işlemleri Milli Savunma Bakanlığı 
sisteminden yapıldığından YÖKSİS sorgulaması nedeni ile askerlik şubelerine belge 
gönderilmemektedir. Ancak öğrenciler tecil ve yoklama işlemlerini kendileri yapmak 
zorundadır. Kayıt yenilemeyen erkek öğrenciler için her öğretim yılı başında bağlı 
bulundukları askerlik şubelerine kayıt yenileme yapmadıkları bildirilmektedir. Ayrıca 29 
yaşını dolduran ancak öğretime devam etme hakkı olan erkek öğrencilerin her yarıyıl 
Askerlik Şubesi’nden  ‘Tecil Belgesi’ni getirmeleri koşuluyla kayıtları yenilenir.

19. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Dil Düzeyi nasıl
belirlenir? Başarı şartı nedir?

Başvuran Yabancı Uyruklu öğrencilerden Türkçe düzeyi yetersiz olan adayların Türkçe 
düzeyleri üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı tarafından yapılacak 
Türkçe yeterlik sınav sonucuna veya TÖMER tarafından yapılan sınava göre belirlenir. 
Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak 
gerekir. Başarısız olanlara ise kayıt yaptırdıktan sonra Türkçesini geliştirmek üzere bir 
yıl öğrenime ara izni verilir.  Sonraki eğitim öğretim yılı başında yine Türkçe Yeterlik 
Sınavı'na girerler. Bu sınavda da başarısız olanların kaydı silinir.

Türkçe düzeyleri;
C1 Düzeyi:  Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
B2 Düzeyi:  Türkçesi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
A1 - A2 - B1  Düzeyleri: Türkçesi yetersizdir.

20. Üniversitenin öğretim dili nedir?
Üniversitemizde öğretim dili Türkçe’dir. Bazı programların öğretim dili (en az %30 
İngilizce) veya (%100 Arapça) ya da (%100 İngilizce)  dir. 

21. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Maddi Güvence Beyanı vermekle
yükümlümüdür?

Üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden kendi geçim 
masrafını karşılayacak kaynağı sağladığını gösterir belge istenebilir.

22. Üniversitenizde Akademik Danışmanlık hizmeti verilmekte
midir?

Eğitim ve öğretimin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak ve öğrencilerin 
sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için bölüm başkanlığının önerisi ilgili birim 
tarafından ders kayıtları başlamadan önce her öğrenci için bir akademik danışman 
görevlendirilir.
Danışmanlar, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanı olduğu öğrencilerin 
ders kayıtlarına yardımcı olur ve öğrenci tarafından onaylanmış ders kayıtlarını kontrol 
ederek onaylar. Hatalı yapılan ders kayıtları için öğrenciyi uyarır ve gerekli düzeltmeyi 
yaptıktan sonra ders kaydını onaylar. İlgili birimin aldığı kararların öğrencilere 
duyurulmasında yardımcı olurlar.

23. Üniversiteye ilk kez güz döneminde kayıt yaptırdım.
Danışmanıma herhangi bir onay yaptırmam gerekli mi?

Tüm öğrencilerin kendileri ders kayıtlarını yapıp danışmanlarına onaylatmak zorundalar.



28. Öğrenci Belgemi Üniversite dışındayken nasıl alabilirim?
E-Devlet aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı linki üzerinden öğrenci belgesi 
alınabilir. Öğrenci Belgesi sıkıntılı olan öğrenciler Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire 
Başkanlığı ile irtibata geçebilirler.

29. Mezuniyet belgemi nasıl alabilirim?
E-Devlet aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı linki üzerinden Geçici Mezuniyet 
Belgesi alınabilir.
Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici olarak, diplomalarını alırken iade 
etmek üzere mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde öğrencinin adı, soyadı, doğum 
yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası ve bitirdiği eğitim-öğretim programının adı yazılır. 
Mezuniyet belgeleri ilgili fakültede dekan tarafından, yüksekokul ve konservatuarda ise 
müdür tarafından imzalanarak mühürlenir. Üniversite tarafından verilen diplomalara 
ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir. Diplomasını kaybedenlere, gazete 
ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma 
düzenlenir.
Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için, katkı payları ya da öğrenim 
ücretleri ile ilgili tüm yükümlülükleri yerine getirmeleri ve öğrenci kimlik kartlarını ilgili 
birime teslim etmeleri gerekir. Diploma ekinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar 
Senato tarafından belirlenir.

30. Üstten ders alma koşulları nelerdir?
Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, önkoşullu olan dersler dışında en çok 40 saat 
sınırının  izin verdiği ve ders saatleri çakışmadığı ölçüde danışmanının onayı ile üst yarıyıl 
programından ders alabilir. Öğrencilerden alt sınıflardan başarısız dersi bulunmayan ve 
akademik başarı not ortalamaları 80-89 arasında olanlar iki ders, 90 ve üstü olanlar ise üç 
ders alabilirler.

31. Mardin Artuklu Üniversitesinde kaç kişilik sınıflarda eğitim
görülmektedir?

Öğrencilerimiz almış oldukları derslere göre üniversitemizde bulunan farklı büyüklükteki 
sınıflarda ve amfilerde öğrenim görmektedir.

32. Ders içerikleri hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?
Mardin Artuklu Üniversitesi web sayfası (www.artuklu.edu.tr)  adresinde akademik 
birimler sayfasından ilgili olduğunuz fakülte ya da yüksekokulun resmi sayfasından 
bölüm ve programlara ait ders içeriklerine ulaşabilirsiniz.

33. Harf sisteminde notların karşılığı nedir?

34. Zorunlu dersler ve seçmeli dersler nedir?
Zorunlu dersler, öğrencinin öğrenim süreci boyunca, bölüm gereği almak zorunda olduğu 
derslerdir. Seçmeli dersler; öğrencinin, danışmanın onayı ile ilgili kurallarca önerilen 
dersler arasından seçerek alabileceği derslerdir.

35. Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan
sonra tekrar ÖSYS’ye   girerek yeni bir programa kayıt yaptıran
öğrenci, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa
bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

Üniversite kayıt yaptırdıktan sonra ilk otuz gün içerisinde ilgili bölüm başkanlığına 
muafiyet istediği dersleri içeren ve Öğrenci İşleri Daire başkanlığı sitesinde bulunan matbu 

HARF NOTU YÜZDELİK NOT SÖZEL DERECE
AA 90-100 Mükemmel
BA 80-89 Pekiyi
BB 70-79 İyi
CB 65-69 Orta
CC 60-64 Geçer
FF 49-0 Başarısız

dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı ve ders içerikleri ile başvurması gerekir. 
YÖK dersleri(Yabancı Dil 1-2 İnkılap Tarihi 1-2 Türk Dili 1-2) için ders içeriklerine gerek 
yoktur. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz.

36. Dönem ve Genel not ortalaması nedir?
Dönem (Akademik yarıyıl) Not Ortalaması (YNO); Öğrencinin sadece ilgili dönemin 
başarısını belirleyen not ortalamasıdır.
Öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notlar ile o derslerin kredi değerlerinin 
çarpımından oluşan toplam kredi bulunur, daha sonra bütün derslerden alınan toplam 
kredi, derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile hesaplanır.
Genel Not Ortalaması(GNO); tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi 
değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, 
alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesi ile çıkan sayıdır.

37. Ders Geçme Notu ne Şekildedir?
Üniversitemizde geçme notu 60 tır. Hesaplamaya Ara Sınav notunun %30’u Final Sınav 
notunun ise %70’i alınarak toplamının 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

38. Ortak Zorunlu Dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve
İnkılap Tarihi) AGNO’yu etkiliyor mu?

Ortak Zorunlu Dersler Akademik Genel Not Ortalamasını etkilemektedir.

39. Alt yarıyıldan bu dönem için başarısız dersim yok, ancak
AGNO’mu yükseltmek için alt yarıyılda bulunan dersleri
alabilir miyim?

Hayır. Üniversitemizde not yükseltmek için ders alınamamaktadır.

40. Her bir ders için devam zorunluluğu nedir?
Mardin Artuklu Üniversitesi’nde davam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim- 
öğretim süresinin teorik dersler için en az %30,  uygulama, laboratuvar ve benzeri dersler 
için %20’si kadardır. Bu oranlardan fazlasına katılmayan öğrenciler devamsızlıktan kalır.

41. Devamsızlık durumumu nasıl öğrenebilirim?
Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Ayrıca eğer ilgili 
öğretim elemanı devamsızlık durumlarını otomasyon bilgi sistemine işlerse sistemden de 
takip edebilirsiniz.

42. Mazeret durumlarında alınan sağlık raporunun geçerliliği ne
şekilde olur?

Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri, ilgili yönetim kurulunca 
kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul/konservatuar 
müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir 
mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe 
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Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler, mazeret sınavına alınır.
Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin 
giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; bulundukları yerdeki sağlık 
kuruluşundan sağlık raporu almış olmaları gerekir. Sağlık raporunun mazereti sadece 
sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz.  

43. Üniversiteniz de uygulanan sınavlar hangileridir? Sınav sistemi
ne şekildedir?

Üniversitede uygulanan sınavlar; ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme 
sınavı, tek ders sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem 
yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Güz ve bahar dönem sonu (final) 
sınavları, ait oldukları yarıyıl sonlarında yapılır. Dönem sonu sınavlarının yapılacağı yer, 
dekanlıkça/yüksekokul müdürlüğünce belirlenir ve ilk sınavdan en az on beş gün önce 
ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile 
istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Ara sınava mazereti 
nedeniyle katılmayan öğrenciler hariç, diğer öğrenciler sınavlara katılmazsa sıfır almış 
sayılır. Gerekli durumlarda ilgili yönetim kurulu kararı ile ulusal ve dini bayramlar 
dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı bölümlerde ön 
koşullu proje ve atölye dersleri için ara sınav, bütünleme sınavı yapılmaz. Bitirme projesi 
değerlendirmesi ilgili bölümün bitirme esasları çerçevesinde yapılır.
Sınavlarda kopya çekenler, çekme girişiminde bulunanlar veya çekilmesine yardım eden 
öğrenciler, o sınavlardan sıfır almış sayılır ve haklarında Yükseköğretim Kurumları 
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Sınav not çizelgeleri iki 
nüsha olarak final ve bütünleme sınavlarının yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün 
içinde ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna imzalanarak teslim edilir. Sınav not çizelgeleri 
ilgili birim tarafından, sınav belgeleri de ilgili öğretim elemanı tarafından mezuniyetten 
sonra en az beş yıl süreyle saklanır. 

44. Üniversitenizde Sınavlara giriş şartları ne şekilde olmaktadır?
Mardin Artuklu Üniversitesinde Muafiyet sınavı dışındaki sınavlara girebilmek için; 
kayıt yenilemiş olmak, teorik derslerin en az % 70’ine devam etmek, uygulamalı derslerin 
uygulamalarının en az % 80’ine katılmak ve uygulamalarda başarılı olmak gerekir. Ancak, 
teorik derslerde bir defa devam almış olan öğrenci, bir daha devam etmek zorunda 
değildir. Uygulamalarda başarısızlık halinde ders tekrar alınır.
Bir ders ile uygulamasının ayrı sınavlarla değerlendirilmesine ve gerektiğinde bunların 
birbiriyle bağlantılı olduğuna, ilgili kurullar karar verir.

45. Bir ders  dışında bölüm programında ki tüm dersleri almış ve
başarmış öğrenci tek ders sınav hakkından yararlana bilir mi?

Hayır. O dersin sınav koşulunu yani devam etmiş olması gerekir. O dersin bulunduğu 
dönem de derse kayıt olur ve başarması durumunda mezun olur. Eğer devamsızlıktan 
kalır ise o dersin devamını almak zorundadır. Devam almış ve başarısız olduğu dersten,  
öğrenciye tek ders sınav hakkı verilir.

46. Tek ders için harç yatırmam gerekiyor mu?
Mezuniyet durumunda olup, sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere, başarısız 
olduğu döneme bakılmaksızın güz ve bahar yarıyılı sonunda tek ders sınavı açılır. 
Yapılacak sınavda alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Öğrencinin 
gireceği tek ders sınavının dersin ait olduğu yarıyıl sonunda yapılması durumunda o 
dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırması zorunludur. 
Öğrencinin gireceği tek ders sınavının dersin ait olduğu yarıyılın sonunda değil de bir 
sonraki yarıyılın sonunda yapılması durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti alınmaz.

47. Üniversitenizde Öğrenci Destek Portalı var mıdır? Destek
Portalı’na nasıl ulaşabilirim?

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde, Türkiye’de sayılı üniversitelerde bulunan ‘Öğrenci 
Destek Portalı’ android uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz  android özellikli cep 
telefonlarına “Google Play” yardımı ile ‘Mardin Artuklu Üniversitesi’ adı ile uygulamayı 
indirebilirler. ‘Mardin Artuklu Üniversitesi’ adlı android uygulaması herkes tarafından 
indirilerek kullanılabilirken, Öğrenci Destek Portalı sayfasına sadece Mardin Artuklu 
Üniversitesi öğrencileri giriş yapabilir.

48. Üniversitenizde bulunan Android uygulaması ve Öğrenci
Destek Portalı hangi konularda hizmet vermektedir?

Üniversitemizin ‘Mardin Artuklu Üniversitesi’ adlı android uygulaması ve Öğrenci Destek 
Portalı sayesinde;
• Otomasyon sistemleri ve öğrenci işleri ile ilgili her türlü soru ve sorunlar Üniversiteye

iletilebilir.
• Sisteme katılarak sorulan tüm soruların takibi yapılarak, verilen cevaplar okunabilir.
• Öğrenciler dönemin başarı sıralamasını sorgulayabilir.
• Üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin programlarına kaçıncı sıradan yerleştikleri

sorgulanabilir.
• Üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin öğrenci numaraları ve harç bakiyeleri

sorgulanabilir.
• Öğrenci not hesaplamasını yapabilir.
• Uzaktan eğitim gören öğrenciler(MAUZEM Öğrencileri) ders notlarını ‘pdf ’ formatında 

indirebilir.
• Öğrenciler öğrenim gördükleri bölümlerin ders müfredatlarına ulaşabilinmesi gibi

pek çok konuda öğrencilerimiz sorularına cevap bulabilirler. Sistem  Üniversitemizin 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilmekte ve öğrencilerin soruları 
uzman personeller tarafından cevaplandırılmaktadır.

49. Üniversitenizde Lisans ve Ön lisans programlarında ikinci
öğretim var mıdır? Saatleri nelerdir?

Üniversitemizde lisans bölümlerinin tamamında  ikinci öğretim bulunmamaktadır.  
Üniversitemizde; Mardin MYO, Midyat MYO ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokullarının belirli programlarında İkinci öğretim imkânı bulunmaktadır. Saatleri 
ise programların ders saatlerine göre farklılık göstermektedir.

50. İkinci öğretimin normal öğretimden farkı nedir? Diplomada
ikinci öğretim olduğu yazıyor mu?

Üniversitemizde ikinci öğretimin normal öğretimden farkı; harç ücretinin bulunması, 
puanlarının daha düşük olması ve derslerin akşam saatlerinde başlamasıdır. Diplomada 
ikinci öğretim olduğu yazılmamaktadır.

51. Araştırma Projeleri ve bilimsel çalışmaları yaparken
üniversiteden yardım alacağımız bir birim var mı?

Mardin Artuklu Üniversitesi bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
(MAÜBAPKO), öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca tek başına veya birlikte 
yapacakları araştırmalarının projeye dönüştürülmesi ve ihtiyaç duyulan fon kaynaklarına 
ulaşabilmeleri için çok çeşitli destekler sağlanmaktadır. Bu kapsamda geliştirilen 
projelerin sanayi firmaları, sivil toplum örgütleri, akademisyen ve öğrencilerimizin 
yararına kullanılması için Proje Destek Ofisi uzmanları aracılığıyla mentorluk desteği 
vermektedir.



52. Hangi bölümlerin öğretim dili İngilizcedir?
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde bulunan İktisat ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümleri’nin, Edebiyat Fakültemizde bulunan Antropoloji, Felsefe ve Sanat 
Tarihi bölümlerinin, Nusaybin Meslek Yüksekokulunda bulunan Uygulamalı İngilizce ve 
Çevirmenlik programının eğitim dili %30 İngilizce olup, bu bölümlerde bir yıllık zorunlu 
İngilizce hazırlık programları mevcuttur.

53. İngilizce hazırlık programı var mı? İngilizce hazırlık
Programının eğitim süresi kaç yıldır?

Üniversitemizin Edebiyat fakültesinde yer alan Antropoloji, Felsefe ve Sanat Tarihi 
bölümlerinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizde bulunan İktisat ve Siyaset Bilimi 
ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri’nde ve Nusaybin Meslek Yüksekokulunda bulunan 
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programının eğitim dili %30 İngilizce olup bu 
bölümlerde bir yıllık zorunlu İngilizce hazırlık programları uygulanır. İngilizce yeterlilik 
sınavında başarılı olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar. 

54. Öğretim dili Türkçe olan bir bölümü kazandım, İngilizce
hazırlık okuyabilir miyim?

Üniversitemizin sadece belirli bölümlerini kazanan öğrenciler İngilizce hazırlık 
eğitiminden faydalanabilirler.

55. İngilizce hazırlık Programında öğrenciler seviyelerine göre
sınıflara nasıl yerleştiriliyor?

Öğrenci üniversiteye yerleştikten ve kaydını gerçekleştirdikten sonra seviye belirleme 
sınavına girer ve 60 puan altı alan tüm  öğrenciler aynı seviyede eğitim görür. 

56. İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet sağlayan sınavlar ve
geçme kriterleri nelerdir?

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. YÖK’ün uyguladığı YDS, TOFL gibi yabancı dil 
muafiyetine eşdeğer sınavlardan 60 ve üstü puan alan öğrenciler tekrar yeterlilik sınavına 
tabi tutulmazlar ve  yabancı dil eğitiminden muaf olurlar.

57. İngilizce hazırlık Program’ında derslere devam zorunluluğu var
mı? Öğrencisinin kur tekrar hakkı nedir?

Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, yerleştirme sınavına alınarak yabancı 

dil bilgi düzeylerine uygun bir sınıfta, haftada 28 saat programlanan hazırlık eğitimine 
tabi tutulurlar. Hazırlık sınıfı öğrencileri, dönem başına derslerinin %40’ına devam 
etmek zorundadırlar ve dönem başına %10 devamsızlık hakları vardır. İlk dönemdeki 
kullanılmayan  %10’luk devamsızlık hakkı ikinci döneme aktarılmaz. İlk dönemde 
devamsızlıktan kalan öğrenci 2. döneme devam edemez, final sınavına giremezler. Ancak 
yeni dönemin eylül ayında yapılacak olan muafiyet sınavına girebilirler.
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 yıl sonu 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.

58. İngilizce hazırlık Program’ında öğrenime ara verilmek istenirse
şartlar nelerdir? Kaç dönem izin alınabilir?

Kayıt dondurma işlemi uygulanmamaktadır. Hazırlık eğitimine ara vermek isteyenler bir 
sonraki yılın muafiyet sınavına girebilirler.

59. İngilizce Yeterlilik Sınavı öncesinde bir kurs var mı?
İngilizce Yeterlilik Sınavı öncesinde Üniversitemiz tarafından düzenlenen herhangi bir dil 
kursu bulunmamaktadır.

60. İslami İlimler Fakültesi hangi dilde eğitim vermektedir?
İslami İlimler Fakültemizin Eğitim Dili Arapçadır. Tüm bölümlerde bir yıllık zorunlu 
Arapça hazırlık programları mevcuttur. Arapça yeterlilik sınavında başarılı olan 
öğrenciler hazırlık sınıfından muaf olurlar. 4 yıllık fakülte programında %100 Arapça 
eğitim yapılmaktadır.

61. Arapça Hazırlık Programı’ndan muafiyet sağlayan sınavlar ve
geçme kriterleri nelerdir?

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. YÖK’ün 
uyguladığı YDS, TOFL gibi yabancı dil muafiyetine eşdeğer sınavlardan 60 ve üstü puan 
alan öğrenciler tekrar yeterlilik sınavına tabi tutulmazlar ve yabancı dil eğitiminden muaf 
olurlar. 
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62. Hangi bölümler özel yetenek sınavı ile öğrenci alıyor?
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’nin, Resim ve Heykel Bölümlerine iki aşamalı özel 
yetenek sınavları ile öğrenci almaktadır.

63. Özel Yetenek Sınavı’na başvuru koşulları nelerdir?
Adayların özel yetenek sınavına başvurabilmesi için, YGS sınavındaki puan türlerinin 
herhangi birinden en az 200 puan almış olması gereklidir. 

64. Özel Yetenek Sınavı kaç aşamalı, aşamaları nelerdir?
Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek sınavı iki aşamalı olarak 
gerçekleştirilir. İlk aşama olan desen çiziminde Fakültenin ilgili sanat alanlarına alınacak 
öğrenci adaylarında; gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı 
modelden veya hazırlanan bir kompozisyondan kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır. 
Bu sınavdan 70(yetmiş) ve üstü puan alan adayların sayısı ilgili bölümün kontenjanından 
çok ise, ikinci bir sınav yapılır. 
İkinci aşama desen sınavında; adayın mekân, hacim, ışık ve renk algısının yanı sıra, 
desendeki bireyselliğini değerlendirmek üzere kompozisyon ve canlı modelin birlikte ele 
alındığı bir konudan desen çizimi yaptırılır. 

65. Özel Yetenek Sınavına giren öğrenciler ne şekilde öğretime hak
kazanırlar?

 Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Resim ve Heykel bölümleri kabul komisyonları öğrencinin 
desen çizim performansını ve kişilik portföyünü değerlendirerek puanlama yapar. 
Adayların başarı notu en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralama yapılır. Adaylar 
bölüm tercihlerine ve almış oldukları başarı notlarına göre bölümler için sıraya konur. 
Bölüm kontenjanı kadar aday sınavı kazanmış olur.

66. Özel Yetenek Sınavına Yabancı Uyruklu Öğrencilerde başvuru
yapabilir mi?

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavına yabancı uyruklu 
adaylarda başvurabilir. Başvurular bir zat Fakülte Sekreterliğine yapılmaktadır. Özel 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlerin kontenjanlarının %10’unu aşmamak koşulu ile, 
yabancı uyruklu öğrencilere ek kontenjan tanınabilir. Yabancı uyruklu adayların yetenek 
sınavları diğer adaylarla aynı gün ve saatte, ayrı sınav salonunda yapılır. Yabancı uyruklu 
adaylar kendi ararlarında değerlendirilmeye alınırlar. Kontenjan doldurma zorunluluğu 
yoktur. Her bölüm için 1(bir) yedek aday belirlenebilir.

Ö
ZE

L 
Y

ET
EN

EK
 

SI
N

AV
I



67. Çift Anadal programı var mı? Nedir?
Üniversitemizde henüz Çift Anadal programı uygulanmamaktadır.

68. Yandal Programı var mı? Nedir?
“Yan Dal Programı” bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan 
öğrencilerden genel not ortalaması 65 ve üstü olarak belirlenen koşulları yerine 
getirenlerin istedikleri ve kabul edildikleri takdirde aynı fakülte içinde, belirli bir alanda 
bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere, devam etmelerine izin verilen eğitim-
öğretim programıdır. Yan dal eğitim-öğretim programları ve bu programlar için saptanan 
kontenjanlar her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. 

69. Yatay Geçiş nedir? Ne zaman Yatay Geçiş yapılabilir?
Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (Bir üniversiteden 
diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir fakülteden 
yüksekokuldan diğerine) geçiş yapması esasıdır.
Her Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular 
alınır. Fakat Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 
programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay 
geçiş yapılamaz.

70. Üniversitenize Yatay Geçiş için nasıl başvuru yapabilirim?
• Müracaat edilecek fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne hitaben yazılan

dilekçe,
• Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu

derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı( transkript) (fotokopi ve suret kabul
edilmez)

• Disiplin cezası almadığına dair belge, (fotokopi ve suret kabul edilmez)
• ÖSYS sonuç belgesi
• Ders İçerikleri
• Eğer harf notları kullanılmış ise notların yüzlük karşılığını gösteren not dönüşüm

tablosu ile birlikte dekanlığa yapılır.

71. Her üniversitenin yatay geçiş şartı aynı mıdır? Kaç farklı şekilde
Yatay Geçiş yapılabilir?

Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklılık gösterir bu yüzden, gitmek istediğiniz 
üniversitenin yatay geçiş şartlarını incelemeniz gerekmektedir.
Yatay Geçiş iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan ilki Başarı notu (AGNO), İkincisi ise 
Merkezi Yerleştirme (YGS-LYS) puanlıyla yatay geçiş yapılabilir.

72. Merkezi Yatay geçiş ne zaman yapılır?
Her yıl eğitim- öğretim başlamadan önce başvurular başlar.

73. Merkezi Yatay Geçiş yapan öğrenci ikinci kez başka bir
üniversiteye merkezi yatay geçiş yapabilir mi?

Merkezi yatay geçiş hakkı sadece bir kereye mahsus verilmektedir. İkinci kez yapılamaz.

74. Not ortalaması 60 puan altında olan öğrenciler Merkezi Yatay
Geçiş yapabilir mi?

Evet yapabilirsiniz, çünkü Merkezi Yatay Geçişlerde öğrencinin başarı durumuna  göre 
değil, öğrencinin sadece YGS ve LYS de aldığı puana göre alım yapılır. 

75. Üniversite içerisinde bölümler arası yatay geçiş yapabilir
miyim? Koşulları nelerdir?

İlgili birimlerin (Fakülte Yüksekokul) eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde Yatay Geçiş yapılabilir. 
Bunun içinde geçiş yapmak istediği bölüm ile okumuş olduğu bölüm müfredatlarının en 
az %80’inin uyuşması gerekmektedir

76. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına
yatay geçiş yapılabilir  mi?

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, 
öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 
üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, 
geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek 
olması gerekir.

77. Dikey Geçiş Sınavı nedir? Ne kadar sürede bitirilebilir?
Dikey Geçiş Sınavı, Yükseköğretim kurumu tarafından yapılan bir sınavdır.bu sınavla 
Meslek Yüksekokulları’ndan mezun olan öğrencilerin 4 yıllık eğitim veren lisans 
bölümlerine geçmelerine olanak tanır. Dikey Geçişle gelen öğrencilerin muafiyetleri 
belirlendikten sonra kaçıncı sınıftan başlayacakları kazanmış oldukları fakültenin 
kararına bağlıdır.

78. Üniversitenizin 2 yılık ön lisans programlarından hangi lisans
programlarına dikey geçiş yapılabilmektedir.

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri MYO ve diğer Meslek yüksekokulu programlarında 
öğrenim gören öğrenciler Üniversitemizin İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi bünyesinde 
İktisat, Sağlık Yüksekokulu bünyesinde ise Ebelik ve Hemşirelik 4 yıllık lisans bölümlerine 
geçiş yapabilmektedirler. Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin hangi lisans 
programlarına devam edebileceği ilgili yılın DGS kılavuzunda yer almaktadır.

79. Meslek Yüksekokulu mezunları yurt içi ya da yurt dışında da 4
yıllık bölümlerde lisans eğitimine devam edebilir mi?

Meslek yüksekokulu mezunları yurt içinde herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinin 4 yıllık 
programlarına DGS sınavı ile giriş yapabilir.
Yurt dışına çıktığı yılda ÖSYS’den veya uluslar arası geçerliliği olan herhangi bir sınavdan ilgili puan 
türünde baraj puanını aşmış olması gerekmektedir.
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80. Erasmus öğrenim hareketliliği ile  Yurtdışındaki üniversitelerde
değişim(Exchange)  programlarına dâhil misiniz?

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.
Üniversitemiz, Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında AB ülkeleri ile 
yürüttüğü akademik değişim programları dahilinde 8 Ülkeden 15 Üniversite ile protokol 
imzalanmıştır. Erasmus Üniversite Beyannamesi ve Yükseköğretim Kurumunun Erasmus 
değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. 

81. Yurtdışındaki üniversitelerde değişim(Exchange)
programlarına kimler başvurabilir?

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne kayıtlı tüm öğrenciler başvuru yapabilir.

82. Erasmus  Öğrenim hareketliliği çerçevesinde Avrupa ve Asya
Üniversitelerine değişim(Exchange) yapabilmek için gerekli
başvuru şartları nelerdir?

Kümülatif akademik not ortalamasının ve yabancı dil yeterliliğinin belirlenen kriterlere 
uygun olması gerekmektedir.

83. Mardin Artuklu Üniversitesi diplomasının yurt dışında
geçerliliği var mı?

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. 
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.

84. Yurt içi değişim programlarınız var mı?
Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde 
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan kurumlar 
arasında  yurt içi öğrenci değişimi için Farabi Değişim Programı başlatılmıştır. Mardin 
Artuklu Üniversitesi 40 üniversite ile Farabi protokolü imzalayarak, öğrencilere üniversite 
değişim imkânı sunmaktadır.
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85. Örgün eğitimde okuyan öğrenciler, Öğrenim Ücreti(harç
ücreti) ödemesi gerekir mi?

Normal süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen 
öğrenciler Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarlarda öğenim ücretini ödemek 
zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek 
zorundadır. ikinci üniversite okuyan öğrenciler ve açık öğretim öğrenimi gören 
öğrencilerimiz için harç ücreti yatırılması zorunludur.

86. Kayıt dondurulduğu zaman harç yatırılmak zorunda mı?
Hayır,fakat harç yatırdıktan sonra kayıt dondurursanız yatırdığınız miktar iade 
edilmemektedir.

87. Formasyon Eğitimi veriyor musunuz? Hangi Bölümlerde alım
yapıyorsunuz?

2013- 2014 Akademik yılından itibaren Formasyon Eğitimi verilmektedir. Alım yapılan 
bölüm ve programlar Mardin Artuklu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sayfası(hptt://
egitimbilimleri.artuklu.edu.tr/) takip edilerek incelenebilir.

88. Formasyon eğitimi için belirlenen ücret ne kadardır? Ödemeler
ne şekilde yapılmaktadır?

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti: 2.054TL olup 1.054 TL’si kesin kayıt 
sırasında olmak üzere kalan 1.000 TL’si dört eşit taksit(250TL X4 =1.000TL) şeklinde 
ödenmektedir. ilk taksitin dekontu kesin kayıt esnasında teslim edilmektedir. Muaf 
olunan dersler için ücret iadesi yapılmamaktadır.
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89. Üniversitede burs olanaklarınız nelerdir?
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. Ayrıca, üniversitemizin 
İslami İlimler Fakültesi’nde okuyan başarılı öğrencilere Mardin İslami İlimler Fakültesi 
Öğrencilerine Yardım Derneği tarafından burs imkânı tanınmaktadır.

90. Burs olanakları nasıldır? Nasıl başvuru yapılır?
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve YURTLAR KURUMU BURSLARI
•  Katkı (Harç) Kredisi (Karşılıklı)
•  Öğrenim Kredisi (Karşılıklı)
•  Burs(Karşılıksız) 
Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu’nun burs, öğrenim ve katkı kredisi için ÖSYM sonuçları açıklandıktan sonra 
YURTKUR’ un www.kyk.gov.tr internet adresinden müracaat etmektedirler. Ayrıca 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bursu için eğitim-öğretim yılı başladıktan 
sonra Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 
tarafından da başvuru alınarak bursiyer seçimi yapılmaktadır. Öğrencilerimize burs veren 
diğer vakıf, dernek ve şirketler, duyurularını Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na 
göndermektedirler.

91. Mardin Artuklu Üniversitesinde Ders Geçme sistemi mi, Sınıf
Geçme sistemi mi uygulanmaktadır?

Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Ders Geçme Sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle sınıf 
tekrarı olmamaktadır.

92. Başarı Bursu nedir? Geçerlilik süresi nedir? Başarılı olan
öğrencilere verilen burslar hangi koşullarda kesintiye uğrar?

Öğrencinin, bir eğitim-öğretim yılı sonunda toplam dörtten fazla dersten başarısız olması 
durumunda öğrenci, o yıl için başarısız sayılır ve öğrencilerin burs ve yurt işlemlerinde 
bu başarı sınırı dikkate alınır.

93. Sporcu bursu var mıdır?
Üniversite spor takımlarımızın herhangi birinden başarılı olarak lisans sahibi olan sporcu 
öğrencilerimize yemek bursu verilmektedir.

94. Üniversitenizde yemek ücreti ne kadardır? Yemek bursunuz var
mı? kimler bu burstan faydalanabilir?

Üniversitemizde okuyan tüm öğrencilerimize yemek ücreti 1,00TL olarak verilmektedir. 
Yemek ücretinin çok uygun olması hasebiyle yemek bursu sadece durumunun yetersiz 
olduğu tespit edilen öğrencilere ve üniversitemiz spor takımlarında başarılı olan sporcu 
öğrencilere uygulanmaktadır.

95. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma uygulaması var mıdır?
Öğrencilerimiz, ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
maddi kazanç ve uygulama becerisi kazanmak maksadıyla kendi Fakülte/Yüksekokulunun 
idari birim ve bölümlerinde, Merkez Kütüphanemizde, Spor Tesislerimizde, 
Üniversitemizin Rektörlük kısmında bulunan idari birimlerinde yarı zamanlı olarak 
çalışabilirler. Öğrenciler yarı zamanlı çalışabilmek için Sağlık, Kültür ve Spor Daire 
Başkanlığına, başvuru yaparlar.
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96. Yurt olanakları nelerdir?
Mardin Artuklu üniversitesinin öğrenci sayısındaki  hızlı artış ile birlikte  barınma 
ihtiyacı konusunda eşgüdümlü bir çalışma yapılmakta,  Mardin halkının ve kurumların 
bu konudaki duyarlılığı ile bir çok özel yurt, pansiyon, döşeli öğrenci evleri ve vakıf 
evleri ile öğrencilerimizin barınma sıkıntısı yaşamadan öğrenimlerini sürdürmeleri 
sağlanmaktadır. Üniversitemiz Kampüs yerleşkesine çok yakın bir mesafede bulunan  
(KYK) Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı, 2.448 yatak kapasiteli (1034 kız, 1414 erkek) 
yurt ile şehir merkezinde 782 kişi kapasiteli yurt binası da yer almaktadır. 
Bunun yanında Üniversitemiz Kampüsü içerisinde yer alan İslami İlimler Fakültesi 
kız Öğrencilerine yönelik 200 kişi kapasiteli kız yurdu bulunmaktadır. Yurtta; çalışma 
salonları, kütüphane, oyun ve TV salonu, özel çamaşır yıkama ve ütü bölümü, kantin 
ve kafe hizmetleri mevcuttur.  Ayrıca il merkezinde, sivil toplum kuruluşları, Vakıf ve 
derneklerinin kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır.

97. KYK yurtlarına nasıl başvuru yapılır? Kimler hak kazanır?
KYK yurtlarından maddi yetersizlik içinde bulunan öğrenciler; şehit ve gazi çocukları, 
anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ve   devletin koruması altındaki öğrenciler ücretsiz 
olarak faydalanabilir.
KYK yurtlarına başvurusu, burs ve kredi başvurularında olduğu gibi KYK’nın web 
sitesi üzerinden başvuru tarihleri arasında elektronik başvuru formunun doldurulması 
ile yapılır. Başvuruda bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, KYK tarafından 
kamu kurum ve kuruluşları nezdinde araştırılır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına 
girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf 
öğrencileri ile, ara sınıf ve yurt içi yurt dışı değişim programına katılan öğrencilerinin 
yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları 
açıklandıktan sonra www.kyk.gov.tr adresinden yapılmaktadır.
ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştiren öğrenciler 
ek kontenjan yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren; özel yetenek sınavı ile 
yüksek öğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş 
yapan öğrenciler, kurum yurtlarında kalıp okulu uzatan artık yıl öğrencileri, başvurularını 
KYK Genel Müdürlüğünce belirlenecek süre içinde www.kyk.gov.tr adresinden 
yapacaklardır.
Değerlendirme sonuçları; kurumun internet adresinden duyurulmaktadır. Başvuru 
sonucunda; asil listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı, asil liste 
dışında kalan tüm öğrencilere ise yedek sırası verilecektir.

98. KYK yurtlarına başvuru koşulları nelerdir?
• Birinci veya ikinci öğretim fark etmeksizin örgün eğitim veren bir yükseköğretim

kurumuna kayıtlı olmak
• Yurdun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmek

• Taksirli suçlar hariç sabıka kaydı bulunmamak
• KYK veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından ‘süresiz çıkarma cezası’ almamış olmak
• Yabancı uyruklu öğrenciler için emniyetten alacakları oturma izin belgesi ile

pasaportunun onaylı fotokopisini vermek
• Tatil dönemlerinde geçici olarak en fazla 120 gün çalışan veya ücretli staj yapanlar

dışında, en az asgari ücret düzeyinde ücretle sürekli bir işte çalışmamak veya sürekli
gelire sahip olmamak

• Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı
hastalığa sahip olmamak

99. Yurtlarda barınma süresi ne kadardır?
• KYK’ya bağlı yurtlarda kalan öğrenciler öğrenim gördükleri programın normal süresi

boyunca yurtlardan faydalanabilir.
• Aynı il veya ilçe sınırları içinde yatay ya da dikey geçiş yapanlar yeni öğrenim sürelerince 

yurtlardan faydalanmaya devam edebilir. Eğer dikey ya da yatay geçiş ile il veya ilçe
değiştiriyorlarsa tekrar yurt başvurusunda bulunmaları gerekir.

• Ara sınıflarda yurtlardan faydalanmaya başlayan öğrenciler, okula kayıt tarihi esas
alınarak normal öğrenim süresince yurtlardan faydalanabilir.

• Normal öğrenim süresi içerisinde öğrenimlerini bitirememiş yurt öğrencilerinden,
ihtiyaç sahibi olan ve öğrenimi süresince yurttaki iyi hali tespit edilenlere, bir öğretim
yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanır.

• Aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler başvuruda bulundukları
tarihte bulundukları sınıf esas alınarak normal öğrenim süresince yurtlardan
faydalanabilir.

• Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt içinde farklı şehirde eğitim 
görecek yurt öğrencileri, boş yer olması durumunda öncelikli olarak öğrenim göreceği
şehirdeki yurtlara yerleştirilirler. Dönüşlerinde ise esas öğrenim gördükleri şehirdeki
yurtlarda boş yer olması durumunda yurtlara yine öncelikli yerleştirilirler.

• Yurt öğrencisi olmayan değişim programı öğrencileri ise ara sınıf gibi başvururlar.
Öğrenci değişim programları kapsamında geçici olarak yurt dışında öğrenim gören
öğrenciler, dönüşlerinde yurtlarda boş yer olması durumunda yine öncelikli olarak
yurda yerleştirilirler.

100. KYK yurdu ve Merkezde bulunan Yurt ve Pansiyonlara ulaşım 
hizmetleri nasıl sağlanmaktadır? 

KYK yurdu ve Merkezde bulunan Yurt ve Pansiyonların tamamına yeterli sıklıkta toplu 
ulaşım imkânının bulunması öğrencilere büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca Merkezi 
Kampüs Yerleşkesi içerisinde yer alan  Yurt Bağlantı yolu ile KYK yurtlarına ulaşım 
imkanı  bulunmaktadır.
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101. Mezun olacak öğrencilerin iş bulmalarına yardımcı oluyor 
musunuz?

Mardin Artuklu Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş 
ve staj konularında öğrencilere destek sağlamak amacıyla çözüm ortağı bulunmaktadır. 
Öğrenim gören öğrencilere staj, mezun öğrenciler ise iş bulma konusunda çözüm ortağı 
firmalara yönlendirilmektedirler. Bunun yanı sıra öz geçmiş ve kariyer danışmanlığı, 
koçluk ve mülakat provaları gibi mezunlarımızın işe yerleşmesini destekleyecek faaliyetler 
yürütülmektedir.

102. Üniversitenizde Meslek stajları uygulaması var mı ? Kaçıncı 
sınıftan itibaren staj yapmam gerekiyor? Staj zorunluluğu var 
mı?

Eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, öğrencilerin edindiği bilgileri uygulama 
alanına aktarmasını sağlamak üzere staj zorunluluğu olan fakülte, yüksekokul, 
konservatuar ve meslek yüksekokullarında staj çalışmaları ilgili birimler tarafından her 
programın özelliğine göre hazırlanan ve ilgili yönetim kurulunca kabul edilen esaslara 
göre yapılır.
Üniversitemizde staj kuralları bölüm ve programlar bazında, bağlı bulunduğunuz 
müfredata göre değişiklikler göstermektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgileri Kariyer 
Belirleme Merkezinden veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

103. Staj koşullarını yerine getirmediğim takdirde karşılaşacağım 
sorunlar nelerdir?

Staj zorunluluğu olan bölüm ve programlarda okuyan öğrencilerimiz, staj koşullarını 
yerine getirmedikleri takdirde mezun olamazlar. 

104. Staj döneminde sigorta yapılıyor mu? Ücret ödeniyor mu?
Staj döneminde  öğrencinin iş kazası, meslek hastalıkları, sigorta pirim işlemleri Mardin 
Artuklu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir. Staj yapılan firmanın ise  ücret ödeme 
zorunluluğu bulunmamaktadır.

105. Kariyerimiz ile ilgili planlama yaparken üniversiteden yardım 
alacağımız bir birim var mı?

Üniversitemizde bulunan ‘Kariyer Planlama Merkezi’  ile kariyeriniz ile ilgili  tüm bilgileri 
temin edebilir, zamanın verimli yönetilmesi, psikolojik danışmanlık, özgeçmiş hazırlama 
yöntemleri, iş dünyası hakkında bilinmesi gerekenler, alınması gereken kurs ve sertifikalar 
ve meslekler hakkında ki tüm bilgilerden tutunda kurum ve sektör  iş alım ilanlarının 
duyurulmasına  kadar her konuda bilgi alarak  planlama yapabilirsiniz.  

106. Üniversitenizde okurken çalışabilir miyim?
Öğrencilerimiz, ders saati dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda 
maddi kazanç ve uygulama becerisi kazanmak maksadıyla kendi fakülte/yüksekokulunun 
idari birim ve bölümlerinde, kütüphane biriminde, spor tesislerimizde, üniversitemizin 
rektörlük idari birimlerinde yarı zamanlı olarak çalışabilirler. Öğrenciler yarı zamanlı 
çalışabilmek için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, başvuru yaparlar. Kısmi 
zamanlı öğrenci çalıştırma kapsamında her yıl 350 öğrenciye çalışma karşılığı finansal 
destek sağlanmaktadır.

107. Sertifika programlarınız var mı?  Ücretli mi?
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından çeşitli konularda 
sertifikalı kurslar düzenlenmektedir. MAÜSEM tarafından Aşçılık, Ebru Eğitimi, Resim, 
Ney, Bağlama, Takı Tasarımı, Çalışan Memnuniyeti Eğitimi İnsan Kaynakları Yönetimi, 
İşletmelerde Liderlik Becerileri Eğitimi, Organisazyonlarda Kurumsallaşma Eğitimi, 
Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yoları Eğitimi, Aile Danışmanlığı Aile Danışmanlığı Sertifika 
Programı,  Proje Döngüsü Yönetimi, Beden Dili Semineri, Etkili İletişim Teknikleri 
Semineri, Etkin Zaman Yönetimi Semineri,  Öfke Kontrolü Semineri,  Stres Yönetimi 
Semineri,  SPSS Uygulamaları gibi konularda sertifikalı kurslar düzenlenmektedir. 
Öğrenci Bütçesine uygun ücretler belirlenmektedir. 

108. Sertifikalı dil eğitimi programları var mıdır? Hangi dil eğitimi 
verilmektedir?

Şehir ile bütünleşmiş olan Mardin Artuklu Üniversitesi, eğitim dili olarak kullanılan 
İngilizce, kente hâkim olan Arapça, Kürtçe ve Süryanice dillerinin akademik eğitimde 
yer bularak profesyonel şekliyle öğretilmesini amaçlamaktadır. periyodik kurslarla verilen 
yabancı dil eğitiminde 
• Arapça Dil Kursu
• Temel İngilizce Kursu
• YDS’ye Hazırlık İngilizce Kursu
• Türkçe Dil Kursu
• Kürtçe Dil Kursu
• Zazaki Dil Kursu
• Süryani Dil Kursu
• Osmanlıca Kursu,  bulunmaktadır.
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109. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrencilere akademik ve 
bireysel konularda psikolojik danışmanlık hizmeti sağlanıyor 
mu?

Üniversitemiz Merkezi Kampüs Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde hizmet veren 
Psikolojik Destek Merkezi; öğrencilerin psikolojik ve sosyal yönden gelişmesine yardımcı 
olunmaktadır. Birimde 2 psikolog görev yapmakta ve Psikologlar tarafından iletişim 
ve kimlik problemleri, sınav stresi, uyum sorunları ve diğer psikolojik problemler 
ele alınmaktadır. Bunların dışında çeşitli konularda bilgilendirmeler düzenlenmekte, 
bireysel görüşmelerin yanında grup terapisi de yapılmaktadır. Birimde çeşitli psikolojik 
sorunları olan öğrencilerimizle yapılan bireysel görüşmeler randevu sistemi ile 
gerçekleştirilmektedir.

110. Üniversite kampüsünde sosyal yaşam olanakları nelerdir?
Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini amaçlayan 
üniversitemizde, yıl boyunca çok sayıda ve çeşitlilikte sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif 
etkinlik düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz, gerçekleştirilen konferans, sempozyum 
ve seminerler ile akademik bilgi birikimlerine sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerle 
elde edilen birikimlerini de ekleyebilmektedir. Bu sayede Mardin Artuklu Üniversitesi 
öğrencileri, bir kampüs üniversitesinde okuyor olmanın avantajlarını yaşayarak, 
üniversiteden sadece mesleki alanlarında güçlü bilgi donanımına sahip kişiler olarak değil; 
kültürel, sanatsal ve sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak da mezun olmaktadırlar. 
Geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikler arasında her yıl Mayıs ayında düzenlenen 
bahar şenlikleri  ve mezuniyet  şölenleri yer almaktadır.

111. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Spor imkânlarından nasıl 
faydalanabilirim?

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde 1 Adet Tribünlü Futbol sahası ve Atletizim 
Pisti, 2 Basketbol  ile 2 Voleybol Sahası,  2 Tenis Kortu, 2 Küçük Çim ve 2 büyük Çim 
Saha gibi  açık ve kapalı spor tesisi bulunmaktadır. Spor tesislerinde öğretim dönemleri 
boyunca öğrenciler için basketbol, voleybol, futbol, tenis, masa tenisi, atıcılık branşlarında 
fakülte/yüksekokul spor takımları arasında çeşitli kategorilerde spor müsabakaları 
düzenlenmektedir. 
Üniversite içi müsabakalara katılan fakülte/yüksekokul takımlarına spor tesislerinde 
antrenör eşliğinde antrenman olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz 
spor tesislerimizden bireysel kullanıma açık olanlardan da spor yapmak için 
faydalanabilmektedirler. Spora yeni başlamak veya bir spor branşında kendini geliştirmek 
isteyen öğrencilerimiz için çeşitli branş ve seviyelerde spor kursları(tenis, atıcılık, bisiklet 
ve basketbol vs.) düzenlenmektedir.
Ayrıca yakın zamanda hizmete girecek yarı olimpik yüzme havuzu ile öğrencilerimize 
profesyonel yüzücülük eğitimi de verilecektir.

112. Yerleşkelerde bilgisayar ve internet olanakları nelerdir?
Üniversitemizde, tüm öğrenci ve akademik personelin ortak kullanımına sunulan yeterli 
sayıda genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı ve kampüs içerisinde bilimsel araştırma 
laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimi, üniversite bünyesinde 
kurulmuş olan bu laboratuvarlarda yaptıkları uygulamalarla geliştirebilmekte ve böylece 
ileri düzeyde bir yüksek öğretim iklimi içerisinde öğrencilik hayatlarını geçirmektedirler. 
Bilgiye en hızlı şekilde ulaşmanın ve bu bilgiyi paylaşmanın öneminin farkında olan 
üniversitemizde network ağ altyapısı, Gigabit Ethernet teknolojisi ile kurulmuştur. Her 
bölüm ve fakülte, Gigabit bağlantılarla omurgaya bağlı olup, bu sistem 365 gün, 24 saat 

kesintisiz hizmet vermektedir. 

113. Sağlık sorunum olduğunda üniversitede başvurabileceğim bir 
yer var mı?

Öğrencilerimizin sağlık sorunları karşısında başvuracakları birim Sağlık, Kültür ve 
Spor Daire Başkanlığıdır. Merkezi Kampüs Yerleşkesi Edebiyat Fakültesi binasında iki 
adet hemşire sağlık hizmeti vermektedir. Tüm öğrenciler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 
ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 60. maddesinde belirtilen koşullar dâhilinde 
Genel Sağlık Sigortası kapsamında tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
karşılanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde 
üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere T.C. 
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından mali destek 
sağlanmakta ve tedavi giderleri karşılanmaktadır. 

114. Üniversitenizde  Beslenme  olanakları  ne  şekilde 
yapılmaktadır?

Kampüsümüzün içinde farklı noktalarda bulunan iki merkezi yemekhanede, 
öğrencilerimizin sağlıklı, doğru ve ucuz beslenmelerine katkıda bulunmak üzere öğle ve 
akşam yemeği hizmeti verilmektedir. Yemekler; uzman personel ve gıda mühendisleri 
gözetiminde mevsimine göre, öğrencilerin ihtiyacı olan kalori ve besin değerleri göz 
önüne alınarak hazırlanmaktadır. Ücreti karşılığında öğle (11.30-13.30) ve akşam (16.30-
18.30) öğünlerinde dört çeşitten oluşan yemek hizmeti verilmekte ve yemek listeleri bir 
ay önceden hazırlanarak öğrencilerin bilgisine sunulmaktadır. Yemekhanelerimizde kartlı 
sistem uygulaması yapılmaktadır.

115.  Üniversitenizde Restoran veya kafe hizmeti var mı?
Yemekhanelerimizin dışında, kampüsümüzde öğrencilerimiz için çeşitli tür ve fiyatlarda 
yemek yeme seçenekleri bulunmakta, kafeterya ve 6 kantin hizmet vermektedir.

116. Öğrenci Konseyi var mı, varsa nasıl seçilir ve faaliyetleri 
nelerdir?

Öğrenci Konseyi, öğrencilerin sorunlarını doğrudan Üniversite Yönetim organlarına 
iletmek için kurulmuştur. Öğrenci Konseyi, öğrencilerin dilek, şikâyetlerini doğrudan 
iletebildikleri ve bu konuların Üniversite Senatosu ve diğer kurullarda görüşülmesini 
sağlar. Ayrıca üniversite içi ve Üniversiteler arası sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetler 
düzenler. Öğrenci Konseyi, Üniversite Yönetim organlarında öğrencileri temsil 
eder. Öğrenci Konseyi Başkanı, Üniversite Senatosu Üyesidir ve Üniversite kurulları 
toplantılarına çağrıldıkları takdirde, öğrencileri temsilen katılır.

117. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde her öğrenci kulüp kurabilir 
mi?

Üniversitemizde, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını yararlı bir şekilde geçirmeleri 
amacı ile kültür, sanat, spor, düşünce ve kariyer alanlarında çalışma yapmak üzere 
kurulmuş 38 öğrenci topluluğu bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Topluluğu’ndan Elhamra 
Topluluğu’na kadar, geniş bir yelpazede, yıl boyunca faaliyetlerini sürdüren topluluklar, 
yıl içerisinde düzenlenen etkinliklere ve yapılan sosyal sorumluluk projelerine katılarak, 
üniversitemizi temsil etmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri hobileri ve ilgi 
alanlarına göre yeni kulüpler kurabilir ya da var olan kulüplere üye olabilirler.
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118. Üniversitenizde hangi alanlarda yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimi veriliyor?

Yaşayan Diller Enstitüsü 
Enstitümüz, bölgenin çok dilli ve kültürlü zengin bir diller ve kültürler havzası oluşturma 
hedefiyle hareket ederek, bölgede konuşulan dillerin kapsamlı arşiv kayıtları ve farklı 
dillerdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş 
olan Türkiye’nin ilk dil enstitüsüdür.
Anabilim Dalları
• Arap Dili ve Kültürü Yüksek Lisans( Tezli )
• Kürt Dili ve Kültürü Yüksek Lisans(Tezli ve Tezsiz)
• Süryani Dili ve Kültürü Yüksek Lisans( Tezli ve Tezsiz)

Fen Bilimleri Enstitüsü
Enstitümüz, bulundurduğu anabilim dalları tarafından oluşturulacak kriterlerle yüksek 
standartlarda öğrenci kabulünü, disiplinlerarası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak, 
mimarlık tarihi, kuramı ve eleştirisi alanında uzmanların yetişmesine katkıda bulunmak 
maksadıyla kurulmuştur.
Anabilim Dalları
• Mimarlık(Yüksek Lisans)
• Mimarlık (Doktora)
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitümüz çağın gereklerine uygun eğitim koşulları, dinamik akademik kadrosu ve 
bünyesinde yer alan lisansüstü programlarıyla, kamusal ve özel sektörün gereksinim 
duyduğu  çağdaş bilgi birikimiyle  donatılmış, analitik düşünme yeteneği gelişmiş, nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi  amacıyla kurulmuştur.
Üniversitemiz “Sosyal Bilimler Üniversitesi” olma vizyonuyla kurulduğu şehrin kültür, 
sanat ve eğitim yönünden gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunarak, edebiyat 
fakültelerinin akademik yapılanmasını gerçekleştirmede öncü bir rol oynamaktadır.
Üniversitemizde,  lisansüstü öğrencilere yönelik  Sosyal Bilimler için istatistik paketi 
olan (Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS) istatistik  yazılım programının 
sertifikalı ve ileri düzey eğitimleri de verilmektedir.
Anabilim Dalları:
• Eğitim Yönetimi, teftişi, planlaması ve ekonomisi Yüksek Lisans(Tezli ve Tezsiz)
• Sosyoloji Yüksek Lisans(Tezli)
• Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans(Tezli)
• Gastronomi Turizmi Yüksek Lisans(Tezli)
• Resim Yüksek Lisans(Tezli)
• Felsefe Yüksek Lisans(Tezli)
• Tarih Yüksek Lisans(Tezli)
• Tarih (Doktora)

119. Yüksek Lisans Eğitim  Programlarına öğrenci kabulüne ilişkin 
esaslar nelerdir

• Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
• Adayların, ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları 

gerekir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES
puanının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesi ile
Konservatuara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.

• Adayın başarılı sayılabilmesi için ALES (taban 55) puanının % 50 si, Yüksek lisans
başvurularında lisans not ortalamasının, doktora başvurularında ise yüksek lisans
not ortalamasının esas alınması), 100 lük not sisteminde- taban puan 60 olmak üzere
akademik başarı not ortalamasının % 15 i, Yabancı dil puanının  % 15 i esas alınır.
Diğer % 20’lik kısma ise Anabilim /Ana sanat Dalları karar verir:  İlgili Anabilim Dalı/
Sanat Dalı diğer % 20’lik kısmı akademik not ortalaması, ALES ve Yabancı Dil puanına 
dağıtabileceği gibi mülakat, bilim sınavı, niyet mektubu şeklinde de değerlendirebilir.
Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik durumunda öncelikli olarak ALES
puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda mülakat not üstünlüğü esas alınır.

• Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. Bu 
hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları
puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar
dâhilinde sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir. Bilim sınavı enstitü yönetim
kurulu kararına göre yazılı, sözlü veya her ikisinden de yapılır.

• Anabilim Dalları başvuru kabulünde alan sınırlaması getirebilir.   Anabilim Dalları
taban puanların (ALES ve Yabancı Dil) çerçeve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde
yükseltilmesine karar verebilirler.

• Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

120. Doktora Eğitim Programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar 
nelerdir? 

• Bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş
Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ile Fen Fakültesi mezunlarının 
ise lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara 
göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

• ÜDS, KPDS veya YDS den  en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanlara eşdeğer bir 
puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine 
göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

• Doktora programlarına öğrenci kabulünde; adayın yüksek lisans not ortalaması
100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Doktora programına 
başvuruda bulunabilmek için yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı 
ile yükseltilebilir.

• Doktora programına başvuranların, ALES den başvurduğu programın puan türünde en 
az 55 puan almış olmaları gerekir. ALES için belirlenen taban puan Senato tarafından 
yükseltilebilir. Ancak, Üniversitede tezli yüksek lisans eğitimine başlayıp eğitimini 
başarı ile tamamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora 
eğitimine başlayacak olanlarda yeniden ALES e girme şartı aranmaz.

• Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma
koşulu aranmaz.

• Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50 si, yüksek lisans mezuniyet not
ortalamasının % 15 i, yabancı dil puanının % 15 i ve bilim mülakat sınavının % 20’sinin 
toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 
puan almış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70 ten daha düşük not alanların 
başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları 
puanlara göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

• Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

121. Yüksekokul mezunları Yüksek Lisans yapabilir mi? 
Üniversitelerin lisans bölümlerinden (4 yıllık fakülte/yüksekokul) mezun olan tüm 
öğrenciler yüksek lisans eğitimi alabilirler.
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122. Mardin Artuklu 
Üniversitesi’nin yerleşke 
olanakları nelerdir?

Merkezi Kampüs Yerleşkesi
Edebiyat Fakültesi;
• 11,379m²’lik alanda  projeksiyonlu 24 derslik,

8 büyük amfi 
• 1 okuma salonu ve fotokopi kırtasiye odası, 
• 2 kafeterya, 1 büyük Teras Kat kafeterya
• 150 kişilik yemekhane 
• 1 Kütüphane,
• Bilgisayar laboratuvarları,
• Donanımlı Dil Laboratuvarı,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi;
• 13,978 m²’lik alanda Projeksiyonlu 18 Derslik, 

8 büyük amfi, 
• 2 bilgisayar Laboratuvarı,
• 1 büyük kafeterya,
• 1 Okuma salonu,
• 2 Toplantı odası,
İslami İlimler Fakültesi;
• 23,937m²’lik alanda  Projeksiyonlu 27 Derslik, 

4 Amfi,
• 2 kütüphane, fotokopi kırtasiye odası,
• Bilgisayar Laboratuvarı,
• Okuma salonu,
• 2 büyük kafeterya,
• Fakülte yanında 4500m²’lik 200 öğrenci

kapasiteli İlahiyat Kız Öğrenci Yurdu,
Güzel Sanatlar Fakültesi;
• 5892,5m²’lik alanda, 2 derslik, 6 Çizim, Resim 

ve heykel atölyeleri,
• 250 araç kapasiteli ön ve arka otopark alanı,
• Teras ve geniş balkon imkânları,
Sağlık Yüksekokulu;
• 9500m²’lik alanda 25 büyük derslik, uygulama 

derslikleri,
• 200 kişilik lobi düzeninde kafe, 
• 2 büyük bilgisayar laboratuvarı,

• 2700m²’lik teras alanı içerisinde, kamelya
oturum alanları ve  kafeterya

• Uygulama anaokulu ve kreş,
Merkezi Kültür Merkezi
• 3425m²’lik alanda iki ana fuaye alanı, 4 büyük 

toplantı salonu, 417 kişilik konferans salonu, 
• Açık hava  tiyatro sahnesi,
Merkezi Yemekhane;
13,347m²’lik kapalı bina alanı ile 14,168m²’lik 
çevre düzenlemesine sahip merkezi yemekhane 
binasında; 
• 1000 kişilik öğrenci yemekhanesi,
• 300 kişilik akademik ve idari personel

yemekhanesi,
• 2130m²’lik açık ve kapalı kafeterya alanı,
• 664m²’lik alışveriş merkezi ve çarşı,
• Öğrenci konsey odaları,
• Engelli öğrenci birimleri 

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu;
15,600m²’lik  toplam alanda 5000m²’lik kapalı 
alana sahip Tesiste;
• 25m boyunda,12,5m eninde, 2m derinliğinde

ve 5 kulvarlı Yarı Olimpik Yüzme havuzu,
• VIP izleme salonu ile birlikte 500 kişilik seyirci 

tirübünü,
• Sauna ve buhar odaları,
• Masaj ve fitness salonları, 
• Kafeterya,
• 286m²’lik salon ebatları ayarlanabilen çok

amaçlı seminer odaları
Merkezi Kütüphane;
11,600m²’lik alana sahip Merkezi Kütüphane 
Binası;
• Mini konferans salonları,
• Tek kişilik çalışma kabinleri,
• Engelli çalışma odası,
• Kulüp odaları ve müzik odası,
• Bilgisayar laboratuvarı,
• Okuma salonu,
• Elektronik kaynaklar araştırma salonu,

• Kitap arşivi, Cilt ve tamir atölyesi,
• Sergi alanı, müze ve seminer salonu,
• Süreli yayınlar okuma bölümü ve sessiz

çalışma odaları 
• 36.780 basılı eser (kitap ve ciltli dergi), 
• 130.000 yabancı elektronik kitap,
• 295.401 elektronik Türkçe kitap
• 8 adet veri tabanı
• TÜBİTAK tarafından sağlanan 14 veri tabanı 
Merkezi Cami ve  İbadethane;
Toplamda 7,437 kişi kapasiteli ibadet alanında;
• 3977 kişi kapasiteli açık ibadet alanı,
• 3460 kişi kapasiteli kapalı ibadet alanı,
• Abdesthaneler,
• Bahçe ve oturum alanları
Merkezi Araştırma Laboratuvarı;
1400m²’lik alanda yer alan Merkezi 
Laboratuvarda;
• 5 Laboratuvar odası,
• Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı,

Mekanik Su Filitrasyon odası,
• Ortak Laboratuvar ve Kalite Kontrol Bölümleri
• Tıbbi ve Aromatik Bitki İlaç Araştırma

Laboratuvarı, 
• Toprak analiz Laboratuvarı,
• Yakıt Analiz Laboratuvarı,
• Endüstri Ürünleri Laboratuvarı,
Merkezi Spor Merkezi;
30.000m²’lik alana sahip Merkezi Spor Tesisinde;
• 1 Adet Tribünlü Futbol sahası,
• 400m uzunluğunda, 9.81m genişliğinde ve 8

kulvarlı Atletizim Pisti,
• 2 Basketbol  ile 2 Voleybol Sahası, 
• 2 Tenis Kortu,
• 2 Küçük Çim ve 2 büyük Çim Saha,

Antik Mardin Yerleşkesi;
Mimarlık  ve Mühendislik Fakütesi;
3140m²’lik kapalı  alana sahip antik fakülte 

binasında;
• Bloklar halinde düzenlenen açık usul derslik

alanları,
• Zengin kütüphane,
• Çalışma ve okuma salonu,
• İki büyük mimarlık sergi alanı,
• Atölye çizim odaları
Uygulama Oteli ve Sosyal Tesis;
1143m² kapalı ve 517m² açık alana sahip tarihi 
Sosyal Tesis binasında;
• 12 suit konuk odası ve  28 yatak,
• 1 büyük alakart restoran,
• İdari birim odaları, 
• Açık ve kapalı lobi,
• Antik Mardin Manzaralı açık teras kat lobi

düzeni bulunmaktadır.
Rektörlük  Binası ve Yaşayan Diller Enstitüsü;
15,038m²’lik alana sahip rektörlük binası ve 
2,720m²’lik kapalı alana sahip enstitü binasında ;
• 425 kişilik küçük konferans salonu,
• 630 kişilik Büyük konferans ve tiyatro salonu,
• 45 Personel Ofisi,
• 12 Akademisyen ofisi,
• 50’şer kişilik 5 adet derslik,
• 1 Teknoloji Sınıfı,
• Kütüphane ve bilgisayar odası,
• Personel ve Öğrenci Yemekhanesi,
İstasyon Yerleşkesi;
• 4,679m²’lik alana sahip Mardin MYO,

10,047m²’lik alan içerisinde Kızıltepe MYO ve 
Turizm İşletmeciliği YO’lu yer almaktadır.

• 1275m² alana sahip tirübünlü kapalı spor
salonu,

• Elektrik ve Elektronik atölyeleri,
• Makine atölyeleri,
• Kamelya bahçeleri,
• 2 kafeterya,
• Açık alan Basketbol ve voleybol sahaları

mevcuttur.
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123. Kütüphane ve kaynakça olanaklarınız nelerdir?
Mardin Artuklu Üniversite Kütüphanesi; zengin bilgi ve elektronik kaynaklardan 
yararlanma, kütüphaneler arası belge sağlama ve gelişmiş kütüphanecilik hizmetleri ve 
Ankara Milli Kütüphanesine üyelik ile donanımlı kütüphane destek hizmeti sunmaktadır.  
Grup çalışma odası, bilgisayar salonu, kişisel çalışma bölümleri, serbest okuma salonu, 
Dil Eğitimi Laboratuvarının bulunduğu kütüphanede; görsel-işitsel materyaller ve bir çok 
nadir eser kütüphanemizde yer almaktadır. Ayrıca üniversitemizin yeni mobil uygulaması 
olan “cep kütüphanem” ile öğrencilere binlerce eseri ‘pdf ’  formatında telefonlarına 
indirebilecek ve her an her yerde bilgiye ulaşmanın konforunu yaşayabileceklerdir. 
Kütüphanemiz kaynakları
Mardin Artuklu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi; 36.780 basılı eser (kitap ve ciltli dergi), 
130.000 yabancı elektronik kitap, 295.401 elektronik Türkçe kitap 8 adet veri tabanı ile 
TÜBİTAK tarafından sağlanan 14 veri tabanı ile  hizmet vermektedir. Üniversitemizin 
öğretim elemanları ve öğrenciler, kütüphanemizin elektronik bilgi kaynaklarına üniversite 
dışından da erişim sağlayabilmekte ve internet üzerinden kütüphanedeki kaynakların 
literatür taraması yapılabilmektedir.

124. Fakülte ve Yüksekokul arasında fark var mıdır?
Fakültelerde daha çok teorik eğitim verilirken, yüksekokullarda uygulamaya yönelik 
eğitim verilmektedir. Fakülteler ve Yüksekokullar arasında eğitim , YÖK denkliği, 
mezuniyet sonrası girilebilecek sınavlar (KPSS) gibi ve iş imkanları konusunda hiçbir fark 
yoktur.

125. Meslek Yüksekokullarının özellikleri nelerdir?
Meslek yüksekokulu, üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yükseköğretim 
kurumlarıdır. İki yıl süreli eğitim verilmektedir. Mezun olma hakkı kazanan öğrencilere, 
bağlı bulunduğu üniversiteden ön lisans derecesinde diploma verilir. Teknik bölümlerden 
mezun olan öğrenciler tekniker unvanı kazanır.

126. Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkelerine ulaşım olanakları 
ne şekildedir?

Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan en gelişmiş kentleri arasında yer alan ve 
bir çok medeniyetlere ev sahipliği yapmış mozaik kültür  yapısı ile huzurlu ve hoşgörülü 
bir şehir olan Mardin, ideal bir öğrenci kenti olma potansiyeli ile dikkat çekmektedir. 
Üniversitenin tüm yerleşkelerinin il merkezine yakınlığı ve bu yerleşkelerin tamamına 
yeterli sıklıkta toplu ulaşım imkânının bulunması öğrencilere büyük kolaylık 
sağlamaktadır.
Ayrıca Merkezi Kampüs Yerleşkesine çok yakın mesafede bulunan KYK yurtlarında 
konaklayan öğrenciler kampüs içerisinde yapılmış olan yurt bağlantı yolu ile taşıma 
araçlarına ihtiyaç duymadan yerleşkeye ulaşım sağlayabilirler.
127. Yabancı uyruklu öğrenciler için dil öğrenme merkezleri 

mevcut mu?
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.




