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Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�'n�n GASTESİ Yayın Hayatına Başladı.

SAĞLIKEDEBİYAT

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�’nden
Orta Doğu’ya Sağlık Hamles�
Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Libya, Uygur Türkleri gibi 
yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Mardin Artuklu 
Üniversitesi'nin  Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
Hemşirelik Programı (Arapça) açılması konusunda 
sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 
uygun görüldü. devamı Sayfa 5’te

Uluslararası 20. Beytülmakd�s Aka-
dem�k Sempozyumu Tamamlandı.

devamı Sayfa 6’da

MAÜ Bölgeye Damga
Vuracak '5t' V�zyonunu

Basın �le Paylaştı
Mardin Artuklu Üniversitesi 
kampüs toplantı salonunda 
y e r e l  v e  u l u s a l  b a s ı n 
mensupları ile bir araya gelen 
MAÜ yönetimi, Mardin'in Orta 
Doğu pazarına yakın olması,  
genç ve dinamik insan gücüne 
s a h i p  o l m a s ı ,  İ p e k y o l u 
uluslararası  t icaret  hat t ı 
üzerindeki stratejik konumu, 
kültür ve inanç turizminde 
marka kent olması,  sahip 
olduğu verimli ovaları ve yüksek 
tarım potansiyeli ile güneş 
enerjisi başta olmak üzere 
y e n i l e n e b i l i r  e n e r j i 
p o t a n s i y e l i n i n  v a r l ı ğ ı 
konularındaki dikkat çekici 
özelliklerinin üniversitenin 
desteğiyle...

devamı Sayfa 4’te

007 yılında kurulan ve sosyal bilimler teması ile başarılı çalışmalara imza atan Mardin Artuklu Üniversitesi, kısa süre 

2önce  bu sosyal bilimler  odağının yanı sıra '5T'(Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım, Ticaret) olarak özetlenen vizyonu ile devam 
edeceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. 

Bu vizyon içerisinden tıp ile ilgili olan odak noktasına 'Tıp Fakültesi' kurulacağı kararının müjdesi  ile hız vermeye 
başladıklarını ve 'Tıp Fakültesi' ile birlikte, Mardin'in kendi coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme 
konularında önemli bir merkez hâline gelineceğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 
verilen karar ilanının akabinde bir mesaj yayımladı. 

MAÜ, Özgür
Halep Ün�vers�tes�
�le İşb�rl�ğ�
Protokolü İmzaladı.

Yakın zamanda akademik ziyarette 
bulunan  Özgür Halep Üniversitesi 
Heyeti ile yaptıkları olumlu temaslar 
neticesinde bilimsel iş birliği daha ileriye 
götürüp geliştirmek amacıyla “Eğitim 
İşbirliği” protokolünün hazırlanarak 
imzalandığını belirten MAÜ Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Özcoşar...

Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler 
Koalisyonu (SMDK) Eğitim Bakanı Huda 
Al-Absi tarafından imzalandı. 

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Özgür 
Halep Üniversitesi arasında karşılıklı iş  
birliği ve ortak anlayışı teşvik etmek ve 
geliştirmek amacıyla, eğitsel ve bilimsel iş 
birliği protokolü imzalandı.
İki üniversite arasında ortak bilimsel 
çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin 
akademik değişim programları gibi birçok 
alanda mutabakata varılan iş birliği 
protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve 

devamı Sayfa 3’te

Son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği 
önemli projelere bir yenisini daha 
ekleyen MAÜ, "Tüm Bireylerin Gelişim 
ve Öğrenmesini Hedeeyen Kapsayıcı 
Okul Kültürü ve Uygulamalarının İnşa 
Edilmesi”  projesini  de hayata 
geçiriyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi, bölgeye 
katkı sunan projeler üretmeye devam 
ediyor. 

devamı Sayfa 3’te

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�
M�dyat Sanat ve Tasarım

Fakültes�n� Açtı
Mardin Artuklu Üniversitesi, 
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 
ku r u l a n  “ M a r d i n  A r t u k l u 
Üniversitesi Midyat Sanat ve 
Tasarım Fakültesinin İdari 
Dekanlık Binasını törenle açtı.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve 
Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin 
aynı üniversitede bulunduğu 
Türkiye'de ikinci üniversite 
o l a r a k  M a r d i n  A r t u k l u 
Ünivers i tes inde  açı ldığını 
belirten MAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar:
“Türkiye şartlarında, Yüksek 
Ö ğ r e t i m  K u r u m u n u n 
yaklaşımları ve öğrencilerin 
eğilimleri doğrultusunda ki 
kirlerini  değerlendirerek; 
Midyat ’ ın  kendi  tabiatına, 
tarihine ve ruhuna eş olabilecek, 
m ü h e n d i s l i ğ i  s a n a t l a 
harmanlayan ‘Sanat ve Tasarım 
Fakültesini kurduk. Geleceğin 
mesleği olabilecek bir fakültenin 
temelini attık. Bu pencereden 
bakınca Midyat'ın oldukça şanslı 
olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Mard�n'de Okul
Kültürü Yen�den
İnşa Ed�lecek

Mardin Artuklu Üniversitesi, Kadim Akademi Vakfı, 
Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı, İsra Vakfı ve Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi’nin katkılarıyla online olarak 
düzenlenen Uluslararası 20. Beytülmakdis Akademik 
Sempozyumu büyük ilgi gördü.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ        
KampüsGaste
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Mard�n'�n Hasretle Bekled�ğ�

Tıp Fakültes�
Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Bünyes�nde Kuruldu.

devamı Sayfa 2’de

2021 Yılı 1.Sayısı

devamı Sayfa 16’da



Bu vizyon içerisinden tıp ile ilgili olan odak noktasına 'Tıp Fakültesi' kurulum kararının müjdesi  ile hız vermeye başladıklarını ve 'Tıp Fakültesi' ile 
birlikte, Mardin'in kendi coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez hâline geleceğini belirten 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, verilen karar ilanının akabinde bir mesaj yayımladı. 

2007 yılında kurulan ve sosyal bilimler teması ile başarılı çalışmalara imza atan Mardin Artuklu Üniversitesi kısa süre önce  bu sosyal bilimler  
odağının yanına '5T'(Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım, Ticaret) olarak özetlenen vizyonu ile devam edeceğini kamuoyu ile paylaşmıştı.
 

Özcoşar mesajında;

“Mardin halkının büyük bir heyecanla beklediği ve ilimiz için artık bir zaruret hâline gelmiş olan Tıp Fakültesi için beklediğimiz müjdeyi aldık. 1 
Mayıs 2021 tarih ve 31471 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan kararla üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması kararı resmen 
onaylanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması kararını veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Sayın Mehmet Ali Yekta Saraç'a ve YÖK Genel Kuruluna, süreç boyunca büyük bir çaba gösteren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Sayın Mahmut Demirtaş'a, şehrimizin kıymetli siyasetçilerine ve belediye başkanlarına, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, çabalarıyla sürece 
büyük katkı veren sivil toplum kuruluşlarına ve Mardin'deki yerel basın kuruluşlarına, Tıp Fakültesi için gerekli çalışmaları büyük bir gayret ve 
titizlikle hazırlayan çalışma arkadaşlarıma ve elbette desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz Mardinli hemşerilerimize teşekkürü bir borç 
bilirim.” ifadelerine yer verdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve kurulduğu müjdesini 
aldığımız Tıp Fakültesi ile birlikte şehrin hinterlandı içerisinde yer alan çevre il ve ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağı ve ülkemizin sağlık 
turizmi kapasitesinin artmasına vesile olacağını aktaran Özcoşar, Üniversitenin yeni 5T vizyonu içerisinde ilk sırada yer alan 'Tıp' vizyonun ilk 
adımının gerçekleştiğini ve bu adımın üniversitenin sağlık alanında yapacağı bilimsel araştırmalar ve sağlık personeli yetiştirme konusunda 
lokomotif güç olacağını belirtti. 

“Nüfusu 850 binin üzerinde olup 3. basamak sağlık kuruluşu olarak Tıp Fakültesinin kurulması elzem olan şehirlerden biriydi Mardin. Verilen karar 
çok yerinde. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre Mardin merkez ve çevre illerindeki sağlık kuruluşlarında muayene sayısı 4.366,660'tır. 
Klinisyen uzman sayısı ise sadece 287'dir. Bir yılda  çevre illere sevk edilen hasta sayısı ise 1958'dir. Bu sayısal veriler Mardin'de tıp fakültesi'nin 
kurulmasının büyük bir gereklilik olduğunu göstermekteydi. Fakülte kararı ile birlikte ileri özelleşmiş hekim ve ekipman ihtiyacı karşılanacak ve 
bölge daha nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşacaktır” dedi.

Mardin'in  coğra olarak Türkiye'nin en büyük 34. kenti, nüfus olarak ise en büyük 26. kenti olduğu bilgisini veren Özcoşar;

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanında Tıp Fakültesi yerleşim alanının belirlendiğini ve  en yakın zamanda hayırsever iş insanlarının 150 
milyonluk yatırım desteği ile 200 yataklı hastane ile  Fakülte derslik binalarının yapımına başlanacağı müjdesini veren Özcoşar,  belirlenen 5T 
vizyonu (tıp, turizm, tasarım, tarım, ticaret) çerçevesinde hummalı çalışmaların devam edeceğini aktardı.

SAYFA 2KampüsGaste MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KampüsGasteMARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİSAYFA 3

Mard�n halkının büyük b�r heyecanla bekled�ğ� 'Tıp Fakültes�'  30.04.2021 
tar�hl� ve 3940 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le kurularak 31471 sayılı resm� 
gazetede �lan ed�ld�.

Mard�n'�n Hasretle Bekled�ğ�

Tıp Fakültes�
Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�

Bünyes�nde Kuruldu

Özgür Halep
Ün�vers�tes�
�le İş B�rl�ğ� Protokolü İmzalandı.

“Özgür Halep Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, Mardin 
Artuklu Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş sağlayabilecekler. 
Özgür Halep Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ'ye ait Türkçe Öğretim Merkezi 
Kurumları açılarak TÖMER eğitimleri için sınıar tahsis edilecek. Mardin Artuklu 
Üniversitesinin ülkemizin birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Özgür 
Halep Üniversitesinde de yapılabilecek.” ifadelerine yer verdi.

Özgür Halep Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları sağladıklarında 
Mardin Artuklu Üniversitesinde yüksek lisans programına kabul edilebileceklerini 
belirten MAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı, protokolün 
içeriğine dair verdiği bilgide;

yakın zamanda akademik ziyarette bulunan  Özgür Halep Üniversitesi Heyeti ile 
yaptıkları olumlu temaslar neticesinde bilimsel işbirliğini daha ileriye götürüp geliştirmek 
amacıyla “Eğitim İşbirliği” protokolünün hazırlanarak imzalandığını belirten MAÜ 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 

Ortak çalışma ve projeler kapsamında birçok çalışmanın var olduğunu söyleyen Şanlı,  
Özgür Halep Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet üzerinden çeşitli derslerin 
ve kursların verilebileceğini ve üniversitenin öğrencileri arasından seçilecek başarılı 
öğrencilerin belli bir süre için Mardin Artuklu Üniversitesine misar öğrenci olarak kabul 
edilebileceklerini ifade etti.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik 
değişim programları gibi birçok alanda mutabakata varılan iş birliği protokolü, Mardin 
Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriyeli Muhalif ve Devrimci 
Güçler Koalisyonu (SMDK) Eğitim Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı. 

 “Daha öncede belirttiğimiz gibi ülke olarak kardeş Suriye halkının daima yanındayız.  
Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda da her zaman onların yanında olacağız. 
Bugün imzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, 
bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları, ortak seminer, panel, 
konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata 
vardığımızı belirtmek isterim. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. ”dedi.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Özgür Halep 
Ün�vers�tes� arasında karşılıklı �şb�rl�ğ�n� ve ortak 
anlayışı teşv�k etmek ve gel�şt�rmek amacıyla, eğ�tsel ve 
b�l�msel �ş b�rl�ğ� protokolü �mzalandı.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, bölgeye katkı 
sunan projeler üretmeye devam ed�yor. 

Son b�r yıl �çer�s�nde gerçekleşt�rd�ğ� öneml� 
projelere b�r yen�s�n� daha ekleyen MAÜ, "Tüm 
B�reyler�n Gel�ş�m ve Öğrenmes�n� Hedefleyen 
Kapsayıcı Okul Kültürü ve Uygulamalarının 
İnşa Ed�lmes�” projes�n� de hayata geç�r�yor.

Proje nansmanın, 'Avrupa Birliği Hibe Programları' kapsamında 
gerçekleştirildiğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje 
Koordinatörü Doç. Dr. Halis Sakız, 

Mardin Artuklu Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği ve 
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Artuklu Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi'nin de ortak olduğu “Tüm Bireylerin Gelişim ve 
Öğrenmesini  Hedeeyen Kapsayıcı  Okul  Kültürü ve 
Uygulamalarının İnşa Edilmesi” projesinin Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Proje kapsamında verilecek olan eğitimlerin, bölümde bulunan 
öğretim elemanlarının katkılarıyla bir yıl  süre ile  yürütüleceğini 
ifâde eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar ise, 

Proje sözleşmesinin ilgili taraar arasında imza töreninin 
önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

“Proje ile birlikte, öğrencilerin nitelikli eğitim ve öğretime 
erişiminin sağlanmasının yanında düzenlenecek faaliyetler 
kapsamında; aile, öğretmen ve yönetici eğitimleri, materyal 
geliştirme çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve farkındalık artırıcı 
etkinliklerin yapılacak olmasını son derece önemli bir uygulama 
olarak görüyorum.  Proje ile birlikte bölgedeki öğrenci ve 
eğitimcilerimize farklı bir bakış açısı sunulacağına inanıyorum" 
ifadelerini kullandı.

"Mardin’in farklı ilçelerinden 10 ilkokulun katılım sağlayacağı 
projede dezavantajlı koşullarda yaşayan öğrenciler başta olmak 
üzere, tüm öğrencilerin nitelikli eğitim ve öğretime erişiminin 
sağlanması adına üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. 
Abdur rahman  Ek inc i  dan ışmanl ığ ında  faa l i ye t le r 
gerçekleştireceğiz." dedi.

Mard�n'de
Okul Kültürü

Yen�den İnşa Ed�lecek



Bu vizyon içerisinden tıp ile ilgili olan odak noktasına 'Tıp Fakültesi' kurulum kararının müjdesi  ile hız vermeye başladıklarını ve 'Tıp Fakültesi' ile 
birlikte, Mardin'in kendi coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında önemli bir merkez hâline geleceğini belirten 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, verilen karar ilanının akabinde bir mesaj yayımladı. 

2007 yılında kurulan ve sosyal bilimler teması ile başarılı çalışmalara imza atan Mardin Artuklu Üniversitesi kısa süre önce  bu sosyal bilimler  
odağının yanına '5T'(Tıp, Turizm, Tasarım, Tarım, Ticaret) olarak özetlenen vizyonu ile devam edeceğini kamuoyu ile paylaşmıştı.
 

Özcoşar mesajında;

“Mardin halkının büyük bir heyecanla beklediği ve ilimiz için artık bir zaruret hâline gelmiş olan Tıp Fakültesi için beklediğimiz müjdeyi aldık. 1 
Mayıs 2021 tarih ve 31471 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan kararla üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması kararı resmen 
onaylanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi kurulması kararını veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Sayın Mehmet Ali Yekta Saraç'a ve YÖK Genel Kuruluna, süreç boyunca büyük bir çaba gösteren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Sayın Mahmut Demirtaş'a, şehrimizin kıymetli siyasetçilerine ve belediye başkanlarına, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, çabalarıyla sürece 
büyük katkı veren sivil toplum kuruluşlarına ve Mardin'deki yerel basın kuruluşlarına, Tıp Fakültesi için gerekli çalışmaları büyük bir gayret ve 
titizlikle hazırlayan çalışma arkadaşlarıma ve elbette desteklerini her daim yanımızda hissettiğimiz Mardinli hemşerilerimize teşekkürü bir borç 
bilirim.” ifadelerine yer verdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ve kurulduğu müjdesini 
aldığımız Tıp Fakültesi ile birlikte şehrin hinterlandı içerisinde yer alan çevre il ve ilçelerin de sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağı ve ülkemizin sağlık 
turizmi kapasitesinin artmasına vesile olacağını aktaran Özcoşar, Üniversitenin yeni 5T vizyonu içerisinde ilk sırada yer alan 'Tıp' vizyonun ilk 
adımının gerçekleştiğini ve bu adımın üniversitenin sağlık alanında yapacağı bilimsel araştırmalar ve sağlık personeli yetiştirme konusunda 
lokomotif güç olacağını belirtti. 

“Nüfusu 850 binin üzerinde olup 3. basamak sağlık kuruluşu olarak Tıp Fakültesinin kurulması elzem olan şehirlerden biriydi Mardin. Verilen karar 
çok yerinde. Sağlık Bakanlığı'nın 2019 verilerine göre Mardin merkez ve çevre illerindeki sağlık kuruluşlarında muayene sayısı 4.366,660'tır. 
Klinisyen uzman sayısı ise sadece 287'dir. Bir yılda  çevre illere sevk edilen hasta sayısı ise 1958'dir. Bu sayısal veriler Mardin'de tıp fakültesi'nin 
kurulmasının büyük bir gereklilik olduğunu göstermekteydi. Fakülte kararı ile birlikte ileri özelleşmiş hekim ve ekipman ihtiyacı karşılanacak ve 
bölge daha nitelikli bir sağlık hizmetine kavuşacaktır” dedi.

Mardin'in  coğra olarak Türkiye'nin en büyük 34. kenti, nüfus olarak ise en büyük 26. kenti olduğu bilgisini veren Özcoşar;

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanında Tıp Fakültesi yerleşim alanının belirlendiğini ve  en yakın zamanda hayırsever iş insanlarının 150 
milyonluk yatırım desteği ile 200 yataklı hastane ile  Fakülte derslik binalarının yapımına başlanacağı müjdesini veren Özcoşar,  belirlenen 5T 
vizyonu (tıp, turizm, tasarım, tarım, ticaret) çerçevesinde hummalı çalışmaların devam edeceğini aktardı.
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Mard�n halkının büyük b�r heyecanla bekled�ğ� 'Tıp Fakültes�'  30.04.2021 
tar�hl� ve 3940 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le kurularak 31471 sayılı resm� 
gazetede �lan ed�ld�.

Mard�n'�n Hasretle Bekled�ğ�

Tıp Fakültes�
Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�

Bünyes�nde Kuruldu

Özgür Halep
Ün�vers�tes�
�le İş B�rl�ğ� Protokolü İmzalandı.

“Özgür Halep Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, Mardin 
Artuklu Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş sağlayabilecekler. 
Özgür Halep Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ'ye ait Türkçe Öğretim Merkezi 
Kurumları açılarak TÖMER eğitimleri için sınıar tahsis edilecek. Mardin Artuklu 
Üniversitesinin ülkemizin birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Özgür 
Halep Üniversitesinde de yapılabilecek.” ifadelerine yer verdi.

Özgür Halep Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları sağladıklarında 
Mardin Artuklu Üniversitesinde yüksek lisans programına kabul edilebileceklerini 
belirten MAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı, protokolün 
içeriğine dair verdiği bilgide;

yakın zamanda akademik ziyarette bulunan  Özgür Halep Üniversitesi Heyeti ile 
yaptıkları olumlu temaslar neticesinde bilimsel işbirliğini daha ileriye götürüp geliştirmek 
amacıyla “Eğitim İşbirliği” protokolünün hazırlanarak imzalandığını belirten MAÜ 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 

Ortak çalışma ve projeler kapsamında birçok çalışmanın var olduğunu söyleyen Şanlı,  
Özgür Halep Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet üzerinden çeşitli derslerin 
ve kursların verilebileceğini ve üniversitenin öğrencileri arasından seçilecek başarılı 
öğrencilerin belli bir süre için Mardin Artuklu Üniversitesine misar öğrenci olarak kabul 
edilebileceklerini ifade etti.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik 
değişim programları gibi birçok alanda mutabakata varılan iş birliği protokolü, Mardin 
Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriyeli Muhalif ve Devrimci 
Güçler Koalisyonu (SMDK) Eğitim Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı. 

 “Daha öncede belirttiğimiz gibi ülke olarak kardeş Suriye halkının daima yanındayız.  
Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda da her zaman onların yanında olacağız. 
Bugün imzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, 
bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim programları, ortak seminer, panel, 
konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata 
vardığımızı belirtmek isterim. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. ”dedi.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Özgür Halep 
Ün�vers�tes� arasında karşılıklı �şb�rl�ğ�n� ve ortak 
anlayışı teşv�k etmek ve gel�şt�rmek amacıyla, eğ�tsel ve 
b�l�msel �ş b�rl�ğ� protokolü �mzalandı.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, bölgeye katkı 
sunan projeler üretmeye devam ed�yor. 

Son b�r yıl �çer�s�nde gerçekleşt�rd�ğ� öneml� 
projelere b�r yen�s�n� daha ekleyen MAÜ, "Tüm 
B�reyler�n Gel�ş�m ve Öğrenmes�n� Hedefleyen 
Kapsayıcı Okul Kültürü ve Uygulamalarının 
İnşa Ed�lmes�” projes�n� de hayata geç�r�yor.

Proje nansmanın, 'Avrupa Birliği Hibe Programları' kapsamında 
gerçekleştirildiğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje 
Koordinatörü Doç. Dr. Halis Sakız, 

Mardin Artuklu Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği ve 
Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Artuklu Rehberlik ve Araştırma 
Merkezi'nin de ortak olduğu “Tüm Bireylerin Gelişim ve 
Öğrenmesini  Hedeeyen Kapsayıcı  Okul  Kültürü ve 
Uygulamalarının İnşa Edilmesi” projesinin Avrupa Komisyonu 
Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.

Proje kapsamında verilecek olan eğitimlerin, bölümde bulunan 
öğretim elemanlarının katkılarıyla bir yıl  süre ile  yürütüleceğini 
ifâde eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar ise, 

Proje sözleşmesinin ilgili taraar arasında imza töreninin 
önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği bildirildi.

“Proje ile birlikte, öğrencilerin nitelikli eğitim ve öğretime 
erişiminin sağlanmasının yanında düzenlenecek faaliyetler 
kapsamında; aile, öğretmen ve yönetici eğitimleri, materyal 
geliştirme çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve farkındalık artırıcı 
etkinliklerin yapılacak olmasını son derece önemli bir uygulama 
olarak görüyorum.  Proje ile birlikte bölgedeki öğrenci ve 
eğitimcilerimize farklı bir bakış açısı sunulacağına inanıyorum" 
ifadelerini kullandı.

"Mardin’in farklı ilçelerinden 10 ilkokulun katılım sağlayacağı 
projede dezavantajlı koşullarda yaşayan öğrenciler başta olmak 
üzere, tüm öğrencilerin nitelikli eğitim ve öğretime erişiminin 
sağlanması adına üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. 
Abdur rahman  Ek inc i  dan ışmanl ığ ında  faa l i ye t le r 
gerçekleştireceğiz." dedi.

Mard�n'de
Okul Kültürü

Yen�den İnşa Ed�lecek



MAÜ'nün 'İnanç ve Kültür Turizmi İhtisas Üniversitesi' olma kapsamında 
hayata geçirdiği projeleri hatırlatan Özcoşar, Türkiye'de ilk kez açılan 
lisans programlarına ek olarak bölgedeki ilk ve tek turizm doktora 
programları ile ön plana çıktığını belirterek,
“İnanç Turizmi Rehberliği,  Turizm ve Kültürel Miras, Turizm İşletmeciliği, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Sağlık Turizmi 
alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile şehrin değerleri 
profesyonel olarak ele alınacaktır. Turizm alanında gerçekleştirilecek 
projelere önemli bir katkı sağlayacak olan Turizm Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Merkezini kurduk. Türkiye'nin yabancı ülkeler nezdinde etkin 
tanıtımına yardımcı olmak üzere turizm sektörünü canlandırmaya 
yönelik faaliyetlerde merkezimiz önemli bir rol üstlenecektir.” dedi.
Özcoşar, Türkiye'de turizm rehberliği öğrencilerinin uygulamalı 
eğitimlerini güçlendirmek adına Mardin'in simgelerinden biri olan 
Kasımiye Medresesi'ni 'Turizm Rehberliği Uygulama Alanı' olarak 
kullanıma açarak bir ilke imza attıklarını ifade etti.
Konuşmasına “Tasarım” alanındaki vizyonu tanıtarak devam eden 

Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Toplantı Salonunda yerel ve ulusal 
basın mensupları ile bir araya gelen MAÜ yönetimi, Mardin'in Orta Doğu 
pazarına yakın olması,  genç ve dinamik insan gücüne sahip olması, 
İpekyolu uluslararası ticaret hattı üzerindeki stratejik konumu, kültür ve 
inanç turizminde marka kent olması, sahip olduğu verimli ovaları ve 
yüksek tarım potansiyeli ile güneş enerjisi başta olmak üzere 
yenilenebilir enerji potansiyelinin varlığı konularındaki dikkat çekici 
özelliklerinin üniversitenin desteğiyle yeniden yapılandırılması sonucu 
belirlenen '5T' vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Bölgenin nabzını tutan ve şehrin kozmopolitik yapısının barındırdığı Tıp, 
Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret Potansiyelinin akademik yaklaşımlarla 
ve çalışmalarla zirveye taşınacağını paylaşarak konuşmasına başlayan 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

“Üniversitemiz bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yakın zamanda kurulması 
müjdesini almayı beklediğimiz Tıp Fakültesi ile birlikte Mardin ili ve 
coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında 
önemli bir merkez olmayı hedeiyoruz. Kurulacak Tıp Fakültesinin şehrin 
hinterlandı içerisinde yer alan çevre il ve ilçelerin de sağlık ihtiyaçları 
karşılanacak ve ülkemizin sağlık turizmi kapasitesinin artmasına vesile 
olacaktır.” dedi.
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Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Yönet�m�, bölgede fark yaratacak '5T' 
(Tıp, Tur�zm, Tasarım, Tarım ve T�caret) alanlarında bel�rled�ğ� 
v�zyonunu basın mensupları �le paylaştı.

MaÜ Bölgeye Damga Vuracak

'5t' V�zyonunu
Basın �le Paylaştı

Şehrin ve bölgenin gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesi, 
oluşturmuş olduğu  ‘5T’ vizyonuna ileriki süreçlerde ‘Teknoloji’ vizyonunu 
da katarak bir ‘Teknokent’ çalışmasının da gündeme alınacağı bildirildi. 

Son olarak 'Ticaret' vizyonuna değinen Özcoşar, bölgede bulunan iki 
âdet sınır kapısının varlığına değinerek bu sınır kapılarının bölgenin can 
damarı niteliğinde olduğunu, komşu ülkelerde süren iç karışıklığın sona 
ermesinden sonra bölgenin ticaret açısından çok daha büyük bir pay 
sahibi olacağının altını çizerek,

“ Bu noktada bölgemizde sanayi tesislerinin arttırılması ve marka değeri 
yüksek rmaların kurulması gerekmektedir.  Üniversite olarak bölgenin 
enerji kaynaklı sorunları ile enerji kullanımı gibi konulara odaklanarak  
enerji sektörü ve bu konuda önemli çalışmalar yapmış akademisyenler 
ile yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalıştay düzenledik. Bu 
bağlamda yenilenebilir enerji kaynakları ile bölge, kurulacak olan 
fabrikalar için daha cazip hale gelecektir.” dedi.

Özcoşar,  kültürel değerleri çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan, 
bölgesel değerlerden güç alan, sanat alanında özgün, yaratıcı ve 
evrensel düzeyde bilgi ve çalışmalar üreten MAÜ'nün tasarım alanında 
oluşturduğu vizyonuna paralel olarak sanat eğitiminde yenilikçi ve 
ahlaki değerlerle donanmış, sanata ve tasarıma katkı sağlayacak 
bireyler yetiştirerek öncelikle Mardin ve çevresinde daha  sonra ise tüm 
dünyada ürünler ortaya koyabilecek teknik beceri ve bilgilerin oluşması 
için önemli çalışmaların  yürütülmeye devam ettiğini aktardı.

'5T' vizyonunun bir diğer ayağı olan 'Tarım' konusuna da değinen 
Özcoşar,  Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile birlikte Mardin'de yer alan geniş tarım 
arazilerinin bilimsel yöntemlerle verimli kullanılmasını hedeediklerini 
ifade etti. 

Mardin ile komşu ülkeler arasındaki sağlık koridoruna yönelik ilk 
adımların atıldığını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar; 

 Bu coğrafyaya hitap eden birçok programın MAÜ bünyesinde açıldığını 
belirten Prof. Dr. Özcoşar, bu hareketin devamı niteliğinde sağlık 
sektöründe duyulan ihtiyacın gerek sağlık çalışanı istihdamı gerekse bu 
hizmeti alacak olan ülkemizdeki sığınmacılara yönelik olarak verilen 
sağlık hizmetini kolaylaştırmak açısından anlamlı bir hamle olarak 
gördüğünü ifade etti.

Mardin Artuklu Üniversitesinin Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Libya, 
Uygur Türkleri gibi yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Sağlık Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde Hemşirelik Programı (Arapça) açılması 
konusundaki sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 
uygun görüldü.

“Özellikle Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Irak ve Suriye 
hinterlandında ve bölgenin geri kalan kesimlerinde yaşanan 
trajedilerin ortaya çıkardığı olayların bir neticesi olarak sağlık 
hizmetlerine duyulan ihtiyacı bir nebze olsun karşılayabilme amacıyla 
sağlık programlarının açılması için çalışma başlattık.” dedi.

Şuan için sadece ‘Hemşirelik(Arapça)’ programının açıldığını söyleyen 
Özcoşar, MAÜ bünyesinde açılan Arapça programlara alınacaklar için;  
Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Yemen, Libya ve Uygur bölgesi başta olmak 
üzere gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilere öncelik tanınacağını 
vurgulayarak ebelik programı ve diğer sağlık dallarına ait programların 
açılması için gerekli çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, Sağlık B�l�mler� Fakültes� bünyes�nde Hemş�rel�k 
(Arapça) bölümü açtı.

Mard�n Artuklu
Ün�vers�tes�ndenOrta      Doğu’ya

Sağlık    Hamles�

İslam'ın ve Müslümanların ortak davası ve �mt�hanı konumunda 
olan Beytülmakd�s'� tanımak ve tanıdıktan sonra doğru ve kalıcı 
b�lg�ler aktarab�lmek maksadıyla Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve 
Ankara Sosyal B�l�mler Ün�vers�tes� tarafından sert�fikalı onl�ne 
'Beytülmakd�s' dersler�n�n ver�leceğ� duyuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi öncülüğünde ve 43 STK'nin üye olduğu Ankara Sivil Toplum Platformu Kudüs 
Komisyonu iş birliğiyle derslerin düzenleneceği bildirildi.

Beytülmakdis'in Müslümanların ortak davası olduğunu belirten Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, düzenlenecek olan program ile 
Beytülmakdis'in içinde bulunduğu hazin durumun tüm detaylarıyla öğrenilmesi ve 
gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ve akademik eğitim sürecinde 
Beytülmakdis davasına katkı sağlayabilecek projeler, kirler, etkinlikler ve daha birçok 
faaliyetin hayata geçirilmesini planladıklarını aktardı.

Müslümanların ortak davası olan Beytülmakdis'in geçmiş, güncel ve muhtemel 
sorunlarının ele alınacağı ve detaylı analizler ile uzman akademisyen sunumlarının yer 
alacağı programın 10 hafta süreceği  ve Cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arası 
YouTube  kanalı üzerinden canlı ders şeklinde olacağı bilgisi paylaşıldı.

MAÜ, Onl�ne Eğ�t�m �le
Beytülmakd�s'� Gelecek
Nes�llere Aktaracak



MAÜ'nün 'İnanç ve Kültür Turizmi İhtisas Üniversitesi' olma kapsamında 
hayata geçirdiği projeleri hatırlatan Özcoşar, Türkiye'de ilk kez açılan 
lisans programlarına ek olarak bölgedeki ilk ve tek turizm doktora 
programları ile ön plana çıktığını belirterek,
“İnanç Turizmi Rehberliği,  Turizm ve Kültürel Miras, Turizm İşletmeciliği, 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm Rehberliği ve Sağlık Turizmi 
alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile şehrin değerleri 
profesyonel olarak ele alınacaktır. Turizm alanında gerçekleştirilecek 
projelere önemli bir katkı sağlayacak olan Turizm Eğitim, Uygulama ve 
Araştırma Merkezini kurduk. Türkiye'nin yabancı ülkeler nezdinde etkin 
tanıtımına yardımcı olmak üzere turizm sektörünü canlandırmaya 
yönelik faaliyetlerde merkezimiz önemli bir rol üstlenecektir.” dedi.
Özcoşar, Türkiye'de turizm rehberliği öğrencilerinin uygulamalı 
eğitimlerini güçlendirmek adına Mardin'in simgelerinden biri olan 
Kasımiye Medresesi'ni 'Turizm Rehberliği Uygulama Alanı' olarak 
kullanıma açarak bir ilke imza attıklarını ifade etti.
Konuşmasına “Tasarım” alanındaki vizyonu tanıtarak devam eden 

Mardin Artuklu Üniversitesi Kampüs Toplantı Salonunda yerel ve ulusal 
basın mensupları ile bir araya gelen MAÜ yönetimi, Mardin'in Orta Doğu 
pazarına yakın olması,  genç ve dinamik insan gücüne sahip olması, 
İpekyolu uluslararası ticaret hattı üzerindeki stratejik konumu, kültür ve 
inanç turizminde marka kent olması, sahip olduğu verimli ovaları ve 
yüksek tarım potansiyeli ile güneş enerjisi başta olmak üzere 
yenilenebilir enerji potansiyelinin varlığı konularındaki dikkat çekici 
özelliklerinin üniversitenin desteğiyle yeniden yapılandırılması sonucu 
belirlenen '5T' vizyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Bölgenin nabzını tutan ve şehrin kozmopolitik yapısının barındırdığı Tıp, 
Turizm, Tasarım, Tarım ve Ticaret Potansiyelinin akademik yaklaşımlarla 
ve çalışmalarla zirveye taşınacağını paylaşarak konuşmasına başlayan 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:

“Üniversitemiz bünyesinde kurulu bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve yakın zamanda kurulması 
müjdesini almayı beklediğimiz Tıp Fakültesi ile birlikte Mardin ili ve 
coğrafyasında sağlık turizmi ve sağlık personeli yetiştirme konularında 
önemli bir merkez olmayı hedeiyoruz. Kurulacak Tıp Fakültesinin şehrin 
hinterlandı içerisinde yer alan çevre il ve ilçelerin de sağlık ihtiyaçları 
karşılanacak ve ülkemizin sağlık turizmi kapasitesinin artmasına vesile 
olacaktır.” dedi.
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Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Yönet�m�, bölgede fark yaratacak '5T' 
(Tıp, Tur�zm, Tasarım, Tarım ve T�caret) alanlarında bel�rled�ğ� 
v�zyonunu basın mensupları �le paylaştı.

MaÜ Bölgeye Damga Vuracak

'5t' V�zyonunu
Basın �le Paylaştı

Şehrin ve bölgenin gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesi, 
oluşturmuş olduğu  ‘5T’ vizyonuna ileriki süreçlerde ‘Teknoloji’ vizyonunu 
da katarak bir ‘Teknokent’ çalışmasının da gündeme alınacağı bildirildi. 

Son olarak 'Ticaret' vizyonuna değinen Özcoşar, bölgede bulunan iki 
âdet sınır kapısının varlığına değinerek bu sınır kapılarının bölgenin can 
damarı niteliğinde olduğunu, komşu ülkelerde süren iç karışıklığın sona 
ermesinden sonra bölgenin ticaret açısından çok daha büyük bir pay 
sahibi olacağının altını çizerek,

“ Bu noktada bölgemizde sanayi tesislerinin arttırılması ve marka değeri 
yüksek rmaların kurulması gerekmektedir.  Üniversite olarak bölgenin 
enerji kaynaklı sorunları ile enerji kullanımı gibi konulara odaklanarak  
enerji sektörü ve bu konuda önemli çalışmalar yapmış akademisyenler 
ile yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalıştay düzenledik. Bu 
bağlamda yenilenebilir enerji kaynakları ile bölge, kurulacak olan 
fabrikalar için daha cazip hale gelecektir.” dedi.

Özcoşar,  kültürel değerleri çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan, 
bölgesel değerlerden güç alan, sanat alanında özgün, yaratıcı ve 
evrensel düzeyde bilgi ve çalışmalar üreten MAÜ'nün tasarım alanında 
oluşturduğu vizyonuna paralel olarak sanat eğitiminde yenilikçi ve 
ahlaki değerlerle donanmış, sanata ve tasarıma katkı sağlayacak 
bireyler yetiştirerek öncelikle Mardin ve çevresinde daha  sonra ise tüm 
dünyada ürünler ortaya koyabilecek teknik beceri ve bilgilerin oluşması 
için önemli çalışmaların  yürütülmeye devam ettiğini aktardı.

'5T' vizyonunun bir diğer ayağı olan 'Tarım' konusuna da değinen 
Özcoşar,  Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile birlikte Mardin'de yer alan geniş tarım 
arazilerinin bilimsel yöntemlerle verimli kullanılmasını hedeediklerini 
ifade etti. 

Mardin ile komşu ülkeler arasındaki sağlık koridoruna yönelik ilk 
adımların atıldığını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar; 

 Bu coğrafyaya hitap eden birçok programın MAÜ bünyesinde açıldığını 
belirten Prof. Dr. Özcoşar, bu hareketin devamı niteliğinde sağlık 
sektöründe duyulan ihtiyacın gerek sağlık çalışanı istihdamı gerekse bu 
hizmeti alacak olan ülkemizdeki sığınmacılara yönelik olarak verilen 
sağlık hizmetini kolaylaştırmak açısından anlamlı bir hamle olarak 
gördüğünü ifade etti.

Mardin Artuklu Üniversitesinin Suriye, Filistin, Mısır, Yemen, Libya, 
Uygur Türkleri gibi yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Sağlık Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde Hemşirelik Programı (Arapça) açılması 
konusundaki sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından 
uygun görüldü.

“Özellikle Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Irak ve Suriye 
hinterlandında ve bölgenin geri kalan kesimlerinde yaşanan 
trajedilerin ortaya çıkardığı olayların bir neticesi olarak sağlık 
hizmetlerine duyulan ihtiyacı bir nebze olsun karşılayabilme amacıyla 
sağlık programlarının açılması için çalışma başlattık.” dedi.

Şuan için sadece ‘Hemşirelik(Arapça)’ programının açıldığını söyleyen 
Özcoşar, MAÜ bünyesinde açılan Arapça programlara alınacaklar için;  
Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Yemen, Libya ve Uygur bölgesi başta olmak 
üzere gönül coğrafyamızdan gelen öğrencilere öncelik tanınacağını 
vurgulayarak ebelik programı ve diğer sağlık dallarına ait programların 
açılması için gerekli çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, Sağlık B�l�mler� Fakültes� bünyes�nde Hemş�rel�k 
(Arapça) bölümü açtı.

Mard�n Artuklu
Ün�vers�tes�ndenOrta      Doğu’ya

Sağlık    Hamles�

İslam'ın ve Müslümanların ortak davası ve �mt�hanı konumunda 
olan Beytülmakd�s'� tanımak ve tanıdıktan sonra doğru ve kalıcı 
b�lg�ler aktarab�lmek maksadıyla Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve 
Ankara Sosyal B�l�mler Ün�vers�tes� tarafından sert�fikalı onl�ne 
'Beytülmakd�s' dersler�n�n ver�leceğ� duyuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi 
ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi öncülüğünde ve 43 STK'nin üye olduğu Ankara Sivil Toplum Platformu Kudüs 
Komisyonu iş birliğiyle derslerin düzenleneceği bildirildi.

Beytülmakdis'in Müslümanların ortak davası olduğunu belirten Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, düzenlenecek olan program ile 
Beytülmakdis'in içinde bulunduğu hazin durumun tüm detaylarıyla öğrenilmesi ve 
gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ve akademik eğitim sürecinde 
Beytülmakdis davasına katkı sağlayabilecek projeler, kirler, etkinlikler ve daha birçok 
faaliyetin hayata geçirilmesini planladıklarını aktardı.

Müslümanların ortak davası olan Beytülmakdis'in geçmiş, güncel ve muhtemel 
sorunlarının ele alınacağı ve detaylı analizler ile uzman akademisyen sunumlarının yer 
alacağı programın 10 hafta süreceği  ve Cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arası 
YouTube  kanalı üzerinden canlı ders şeklinde olacağı bilgisi paylaşıldı.

MAÜ, Onl�ne Eğ�t�m �le
Beytülmakd�s'� Gelecek
Nes�llere Aktaracak



Mardin'in bir şehir olarak şekillenmesinde büyük katkısı olan Artukluların  
daha önce idare ettikleri Kudüs'ten etkilendiklerini ve Mardin'in bütün 
dünyada Kudüs mimarisi ve ruhunu en çok yaşatan şehir olduğunu ve bu 
yönüyle Kudüs meselesinde kendilerine özel bir pay biçtiklerini aktaran 
Özcoşar, Üniversite bünyesinde Kudüs ve Filistin Araştırmaları 
Merkezinin kurulması ile başlayan süreci, lisansüstü ve doktora 
programlarının açılması ile devam ettireceklerini ve dünyanın sekiz 
ülkesinde Beytülmakdis çalışmalarını yürüten İsra Vakfının 3 yıllık 
programına katılıp mezun olan MAÜ öğrencilerine diploma vereceklerini 
söyledi.

“Bizi yola çıkaran temel unsur, Beytülmakdis'teki işgalin önemli 
ayaklarından birinin “Bilim” olması ve işgalin teorik alanda da 
yürütülmesiydi.  Beytülmakdis'e yönelik zihinlerimizde baskın olan 
anlayışlar değerlendirildiğinde aslında teorik ve bilgi temelli bir işgalle 
de karşı karşıya olduğumuz görülecektir. Dolayısıyla işgal altındaki 
toprakları özgürleştirme mücadelemizin önemli bir ayağını da, bilimsel 
çalışmalar oluşturmalıdır. Bu sempozyum ve sempozyuma katkı sunan 
paydaşların faaliyetlerinin de tam olarak bu amaca matuf faaliyetler 
olduğunu düşünüyorum.”dedi.

Mescid-i Aksa'nın meydanlarında, merkezinde ve çevresinde bulunan, 
rükû ve secdeleri ile buraya sahip çıkan Müslüman kardeşlerin 
selamlarını ileterek konuşmalarına başlayan Mescid-i Aksa İmamı ve 
eski Kudüs Müftüsü Dr. Şeyh İkrime Sabri, İsrail güçlerinin iki haftadır    
Kudüs'teki baskılarını iyice arttırdığını belirterek,

“Artuk Bey'den  Selahattin Eyyubi'ye Kudüs” konusunun ele alındığı 
sempozyumun açılış konuşmalarını, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar,  Mescid-i Aksa İmamı ve Eski Kudüs Müftüsü Dr. Şeyh İkrime 
Sabri ve  Beytül Makdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdülfettah 
el-Awaisi yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar yaptığı 
açılış konuşmasında, Modern dönemler sonrasında kutsanan bilimin 
karanlık ve endişe uyandıran  bir yanının da bilimin ilim, irfan ve iffet 
denklemlerinden uzaklaşıp materyalist alana taşınması ve sömürünün 
alacak haline geldiği bugünkü dünya düzeninin stratejileri çerçevesinde 
bilimsel olarak belirlenen ve bizleri Orta Doğulu olmaya iten bilimsel 
teorilerin varlığı konularına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:
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Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, Kad�m 
Akadem� Vakfı, Beytülmakd�s Çalışmaları 
Vakfı, İsra Vakfı ve Ankara Sosyal B�l�mler 
Ün�vers�tes�n�n katkılarıyla onl�ne olarak 
düzenlenen Uluslararası 20. Beytülmakd�s 
Akadem�k Sempozyumu büyük �lg� gördü.

Uluslararası 20. Beytülmakd�s
Akadem�k Sempozyumu Tamamlandı.

‘ a r t u k l u . e d u . t r / c a n l ı ,  y o u t u b e . c o m / m a u n i v  v e 
instagram.com/artuklu.universitesi' linklerinden iki gün boyunca canlı 
olarak takip edilen sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Beytül 
Makdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdülfettah el-Awaisi, 
Mardin'in Kudüs'e en çok benzeyen şehir olduğunu bu bakımdan  
sempozyumu Mardin'de düzenlemeyi çok istediklerini fakat salgın 
hastalığın buna engel olduğunu belirtti.

“Beytül Makdis bizim hayatımızın eksenindedir. Müslümanların 
akidesinin bir parçasıdır ve medeniyetlerinin sembolü, şiarıdır.  Rabbi-l 
Alemin, Mescid-i Aksa'nın  yeryüzünün göğe ve gök yüzünün de yere 
açılan kapısı olmasını kararlaştırmıştır. Beytülmakdis, Mekke-i 
mükereme ile Medine-i Münevvere ile iman bağı ile bağlıdır. 
Beytülmakdis'e karşı yapılan bir kusur ve görevde yapılan bir  eksiklik,  
bu iki şehre de yapılmış kusur anlamına gelir.”dedi.

" Evlerinin kaydı Mescid-i Aksa'ya 500 metre mesafede olanların dahi 
Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verilmiyor. Yahudiler eski Kudüs'e hiçbir 
engel olmadan istedikleri gibi girebiliyor. Burak Duvarı'nda istedikleri 
gibi ibadet edebiliyor. İsrail'in korona virüsü bahane ederek ırkçı ve 
ayrımcı uygulamalarla eski Kudüs'ü Müslümanlardan arındırmak 
istediğini ve kendi dini törenlerine hazırladıklarını görüyoruz." dedi.
Beytülmakdis'e yönelik gayretlerinin hiçbir zaman son bulmayacağını 
aktaran Sabri,

Beytülmakdis Sempozyumunun düzenlenmesinin kendisine mutluluk 
verdiğini ve dava edindiği Kudüs çalışmalarının hâlâ devam etmekte 
olduğuna dair kendilerine ümit verdiğini aktaran Sabri, Beytülmakdis 
Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdülfettah el-Awaisi'nin 
çalışmalarını takdire şayan bulduklarını ve MAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar'ın da gayretlerinden dolayı minnettar olduklarını ifade 
etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar mesajında;

 “Bilindiği üzere 27.03. 2020 tarih ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanı 
kararıyla Midyat ilçemizde Sanat ve Tasarım Fakültesi 
kurulmuştur. Asırları aşan tarihinin yanı sıra bereketin de timsali 
olan Midyat ilçemiz açısından oldukça önemli bir gelişme olan 
bu karar, hem ilçemiz hem de Mardin ili için önemlidir. Fakülte 
bünyesinde yer alan 'Geleneksel Türk Sanatları, Moda ve Tekstil 
Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kuyumculuk ve 
Mücevher Tasarımı' bölümlerine ilaveten kurulacak 'Endüstri 
Ürünleri Tasarımı' ve 'Ambalaj Tasarımı' gibi gıda sektörü ile ilgili 
diğer bölümlerin yer alması ile multidisipliner bir fakülte hüviyeti 
taşımaktadır. Özelde ilçemizin genelde ilimiz ve bölgemizin 
gelişimine ve istihdama katkısının yanı sıra, sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirerek kalkınmaya katkı 
sunacak olan fakültemizin binasının yapımı da en az kuruluş 
süreci kadar önemli bir konudur. Bu doğrultuda fakülte binasının 
yapım işini üstlenen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine ve Birlik 
Başkanı Midyatlı hemşehrimiz  Mahsum Altunkaya'ya, yine hem 
kız hem de erkek yurt binalarının yapımını bizzat üstlenen Midyat 
Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ve bu süreçte gösterdiği özverili 
çabalar ve liderliği için Midyat Kaymakamı  Tekin Dündar'a 
teşekkür ederim. En kısa sürede ilgili protokoller imzalanarak 
fakülte binası ve yurt yapımına başlanacaktır.” dedi.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. İbrah�m Özcoşar, M�dyat Sanat ve 
Tasarım Fakültes�n�n kurulması kararı alınmasının ardından fakülte ve yurt b�nalarının 
yapımını üstlenenler �ç�n b�r teşekkür mesajı yayımladı.

Altunkaya, Dündar ve Şah�n'e
Teşekkür

Rektör Özcoşar'dan

MAÜ 'Genç Ofis' Merkez�  Törenle H�zmete Açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde yapımı tamamlanan  'Genç 
Os' binasının  açılış töreninde konuşan Kasapoğlu;
“Öncelikle üniversitemiz rektörüne teşekkür ediyoruz. Bizim felsefemiz 
gençler nerdeyse biz ordayız. O yüzden üniversitelerimiz, liselerimiz ve  
her nerede bize ihtiyaç varsa, biz orada olmaya devam edeceğiz. Her 
türlü imkânı gençlerimize sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki 
gençlerimiz burada hem bakanlığımızın çalışmaları ile ilgili, hem kendi 
ihtiyaçları ile ilgili hem de bundan sonraki süreçlerde üretecekleri 
projeler noktasında çalışarak bir araya gelecek, sohbet edecekler. 
Burası gençlerin mekânı olacak. Başta üniversitemize, değerli 
gençlerimize ve Mardin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Yaklaşık bin kişilik hizmet alanı ile gençlere büyük bir alanın tesis 
edildiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar, geleceğin teminatı olan gençlerin çeşitli sanatsal aktiviteler, 
kültürel ve sosyal faaliyetler ile gönüllülük projelerinde yer 
alabileceklerini söyleyerek her konuda öğrencilerin gelişimini 
desteklediklerini ifade etti.
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, 
Mardin İl Gençlik Merkezi ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalıştığını 
belirten Özcoşar, Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin,  Mardin İl 

 'MAÜ Genç Os' açılış törenine teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra açılışa Mardin Ak Parti 
Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Ak Parti İl Başkanı 
Faruk Kılıç, Mardin Valisi Mahmut  Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar, MAÜ Genel Sekreteri Ömer Murat Öter ve protokol 
üyeleri ile gençler katıldı.

Gençlik Merkezi ve Mardin Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan 
eğitimcilerin destekleri ile öğrencilerin arta kalan zamanlarını farklı 
aktiviteler ile değerlendirebileceklerini ve kendilerine değer 
katabileceklerini aktardı.

Açılış töreninin ardından hizmet binasını gezen Kasapoğlu, gençlerin 
sunduğu telli çalgılardan oluşan müzik dinletisine katılarak gençlere 
çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenci odaklı eğitim  anlayışıyla  yeni projelerin hayata geçirileceği 
müjdesini veren Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanında 
yapılacak 2000 kişilik kız yurdu binası yapım işinin yatırım programı 
kapsamına alındığını ve kampüste yapılması planlanan kapalı spor 
salonu içinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, desteklerinden 
ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 
teşekkürlerini sundu.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� �le Mard�n Gençl�k Spor �l Müdürlüğü  arasında kısa süre önce  �mzalanan �şb�rl�ğ� 
protokolünün ardından tefr�şatı tamamlanan  MAÜ Genç Ofis B�nası, Gençl�k ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu'nun teşr�fler� �le törenle h�zmete açıldı.



Mardin'in bir şehir olarak şekillenmesinde büyük katkısı olan Artukluların  
daha önce idare ettikleri Kudüs'ten etkilendiklerini ve Mardin'in bütün 
dünyada Kudüs mimarisi ve ruhunu en çok yaşatan şehir olduğunu ve bu 
yönüyle Kudüs meselesinde kendilerine özel bir pay biçtiklerini aktaran 
Özcoşar, Üniversite bünyesinde Kudüs ve Filistin Araştırmaları 
Merkezinin kurulması ile başlayan süreci, lisansüstü ve doktora 
programlarının açılması ile devam ettireceklerini ve dünyanın sekiz 
ülkesinde Beytülmakdis çalışmalarını yürüten İsra Vakfının 3 yıllık 
programına katılıp mezun olan MAÜ öğrencilerine diploma vereceklerini 
söyledi.

“Bizi yola çıkaran temel unsur, Beytülmakdis'teki işgalin önemli 
ayaklarından birinin “Bilim” olması ve işgalin teorik alanda da 
yürütülmesiydi.  Beytülmakdis'e yönelik zihinlerimizde baskın olan 
anlayışlar değerlendirildiğinde aslında teorik ve bilgi temelli bir işgalle 
de karşı karşıya olduğumuz görülecektir. Dolayısıyla işgal altındaki 
toprakları özgürleştirme mücadelemizin önemli bir ayağını da, bilimsel 
çalışmalar oluşturmalıdır. Bu sempozyum ve sempozyuma katkı sunan 
paydaşların faaliyetlerinin de tam olarak bu amaca matuf faaliyetler 
olduğunu düşünüyorum.”dedi.

Mescid-i Aksa'nın meydanlarında, merkezinde ve çevresinde bulunan, 
rükû ve secdeleri ile buraya sahip çıkan Müslüman kardeşlerin 
selamlarını ileterek konuşmalarına başlayan Mescid-i Aksa İmamı ve 
eski Kudüs Müftüsü Dr. Şeyh İkrime Sabri, İsrail güçlerinin iki haftadır    
Kudüs'teki baskılarını iyice arttırdığını belirterek,

“Artuk Bey'den  Selahattin Eyyubi'ye Kudüs” konusunun ele alındığı 
sempozyumun açılış konuşmalarını, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar,  Mescid-i Aksa İmamı ve Eski Kudüs Müftüsü Dr. Şeyh İkrime 
Sabri ve  Beytül Makdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdülfettah 
el-Awaisi yaptı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar yaptığı 
açılış konuşmasında, Modern dönemler sonrasında kutsanan bilimin 
karanlık ve endişe uyandıran  bir yanının da bilimin ilim, irfan ve iffet 
denklemlerinden uzaklaşıp materyalist alana taşınması ve sömürünün 
alacak haline geldiği bugünkü dünya düzeninin stratejileri çerçevesinde 
bilimsel olarak belirlenen ve bizleri Orta Doğulu olmaya iten bilimsel 
teorilerin varlığı konularına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:
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Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, Kad�m 
Akadem� Vakfı, Beytülmakd�s Çalışmaları 
Vakfı, İsra Vakfı ve Ankara Sosyal B�l�mler 
Ün�vers�tes�n�n katkılarıyla onl�ne olarak 
düzenlenen Uluslararası 20. Beytülmakd�s 
Akadem�k Sempozyumu büyük �lg� gördü.

Uluslararası 20. Beytülmakd�s
Akadem�k Sempozyumu Tamamlandı.

‘ a r t u k l u . e d u . t r / c a n l ı ,  y o u t u b e . c o m / m a u n i v  v e 
instagram.com/artuklu.universitesi' linklerinden iki gün boyunca canlı 
olarak takip edilen sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Beytül 
Makdis Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdülfettah el-Awaisi, 
Mardin'in Kudüs'e en çok benzeyen şehir olduğunu bu bakımdan  
sempozyumu Mardin'de düzenlemeyi çok istediklerini fakat salgın 
hastalığın buna engel olduğunu belirtti.

“Beytül Makdis bizim hayatımızın eksenindedir. Müslümanların 
akidesinin bir parçasıdır ve medeniyetlerinin sembolü, şiarıdır.  Rabbi-l 
Alemin, Mescid-i Aksa'nın  yeryüzünün göğe ve gök yüzünün de yere 
açılan kapısı olmasını kararlaştırmıştır. Beytülmakdis, Mekke-i 
mükereme ile Medine-i Münevvere ile iman bağı ile bağlıdır. 
Beytülmakdis'e karşı yapılan bir kusur ve görevde yapılan bir  eksiklik,  
bu iki şehre de yapılmış kusur anlamına gelir.”dedi.

" Evlerinin kaydı Mescid-i Aksa'ya 500 metre mesafede olanların dahi 
Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin verilmiyor. Yahudiler eski Kudüs'e hiçbir 
engel olmadan istedikleri gibi girebiliyor. Burak Duvarı'nda istedikleri 
gibi ibadet edebiliyor. İsrail'in korona virüsü bahane ederek ırkçı ve 
ayrımcı uygulamalarla eski Kudüs'ü Müslümanlardan arındırmak 
istediğini ve kendi dini törenlerine hazırladıklarını görüyoruz." dedi.
Beytülmakdis'e yönelik gayretlerinin hiçbir zaman son bulmayacağını 
aktaran Sabri,

Beytülmakdis Sempozyumunun düzenlenmesinin kendisine mutluluk 
verdiğini ve dava edindiği Kudüs çalışmalarının hâlâ devam etmekte 
olduğuna dair kendilerine ümit verdiğini aktaran Sabri, Beytülmakdis 
Çalışmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Abdülfettah el-Awaisi'nin 
çalışmalarını takdire şayan bulduklarını ve MAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar'ın da gayretlerinden dolayı minnettar olduklarını ifade 
etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar mesajında;

 “Bilindiği üzere 27.03. 2020 tarih ve 2319 sayılı Cumhurbaşkanı 
kararıyla Midyat ilçemizde Sanat ve Tasarım Fakültesi 
kurulmuştur. Asırları aşan tarihinin yanı sıra bereketin de timsali 
olan Midyat ilçemiz açısından oldukça önemli bir gelişme olan 
bu karar, hem ilçemiz hem de Mardin ili için önemlidir. Fakülte 
bünyesinde yer alan 'Geleneksel Türk Sanatları, Moda ve Tekstil 
Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Kuyumculuk ve 
Mücevher Tasarımı' bölümlerine ilaveten kurulacak 'Endüstri 
Ürünleri Tasarımı' ve 'Ambalaj Tasarımı' gibi gıda sektörü ile ilgili 
diğer bölümlerin yer alması ile multidisipliner bir fakülte hüviyeti 
taşımaktadır. Özelde ilçemizin genelde ilimiz ve bölgemizin 
gelişimine ve istihdama katkısının yanı sıra, sektörün ihtiyaç 
duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirerek kalkınmaya katkı 
sunacak olan fakültemizin binasının yapımı da en az kuruluş 
süreci kadar önemli bir konudur. Bu doğrultuda fakülte binasının 
yapım işini üstlenen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat 
Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine ve Birlik 
Başkanı Midyatlı hemşehrimiz  Mahsum Altunkaya'ya, yine hem 
kız hem de erkek yurt binalarının yapımını bizzat üstlenen Midyat 
Belediye Başkanı Veysi Şahin'e ve bu süreçte gösterdiği özverili 
çabalar ve liderliği için Midyat Kaymakamı  Tekin Dündar'a 
teşekkür ederim. En kısa sürede ilgili protokoller imzalanarak 
fakülte binası ve yurt yapımına başlanacaktır.” dedi.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Rektörü Prof. Dr. İbrah�m Özcoşar, M�dyat Sanat ve 
Tasarım Fakültes�n�n kurulması kararı alınmasının ardından fakülte ve yurt b�nalarının 
yapımını üstlenenler �ç�n b�r teşekkür mesajı yayımladı.

Altunkaya, Dündar ve Şah�n'e
Teşekkür

Rektör Özcoşar'dan

MAÜ 'Genç Ofis' Merkez�  Törenle H�zmete Açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde yapımı tamamlanan  'Genç 
Os' binasının  açılış töreninde konuşan Kasapoğlu;
“Öncelikle üniversitemiz rektörüne teşekkür ediyoruz. Bizim felsefemiz 
gençler nerdeyse biz ordayız. O yüzden üniversitelerimiz, liselerimiz ve  
her nerede bize ihtiyaç varsa, biz orada olmaya devam edeceğiz. Her 
türlü imkânı gençlerimize sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki 
gençlerimiz burada hem bakanlığımızın çalışmaları ile ilgili, hem kendi 
ihtiyaçları ile ilgili hem de bundan sonraki süreçlerde üretecekleri 
projeler noktasında çalışarak bir araya gelecek, sohbet edecekler. 
Burası gençlerin mekânı olacak. Başta üniversitemize, değerli 
gençlerimize ve Mardin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
Yaklaşık bin kişilik hizmet alanı ile gençlere büyük bir alanın tesis 
edildiğini belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar, geleceğin teminatı olan gençlerin çeşitli sanatsal aktiviteler, 
kültürel ve sosyal faaliyetler ile gönüllülük projelerinde yer 
alabileceklerini söyleyerek her konuda öğrencilerin gelişimini 
desteklediklerini ifade etti.
Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının, 
Mardin İl Gençlik Merkezi ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalıştığını 
belirten Özcoşar, Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin,  Mardin İl 

 'MAÜ Genç Os' açılış törenine teşrif eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra açılışa Mardin Ak Parti 
Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ile Cengiz Demirkaya, Ak Parti İl Başkanı 
Faruk Kılıç, Mardin Valisi Mahmut  Demirtaş, MAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar, MAÜ Genel Sekreteri Ömer Murat Öter ve protokol 
üyeleri ile gençler katıldı.

Gençlik Merkezi ve Mardin Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan 
eğitimcilerin destekleri ile öğrencilerin arta kalan zamanlarını farklı 
aktiviteler ile değerlendirebileceklerini ve kendilerine değer 
katabileceklerini aktardı.

Açılış töreninin ardından hizmet binasını gezen Kasapoğlu, gençlerin 
sunduğu telli çalgılardan oluşan müzik dinletisine katılarak gençlere 
çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenci odaklı eğitim  anlayışıyla  yeni projelerin hayata geçirileceği 
müjdesini veren Özcoşar, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüs alanında 
yapılacak 2000 kişilik kız yurdu binası yapım işinin yatırım programı 
kapsamına alındığını ve kampüste yapılması planlanan kapalı spor 
salonu içinde görüşmelerin devam ettiğini belirterek, desteklerinden 
ötürü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 
teşekkürlerini sundu.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� �le Mard�n Gençl�k Spor �l Müdürlüğü  arasında kısa süre önce  �mzalanan �şb�rl�ğ� 
protokolünün ardından tefr�şatı tamamlanan  MAÜ Genç Ofis B�nası, Gençl�k ve Spor Bakanı Dr. Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu'nun teşr�fler� �le törenle h�zmete açıldı.
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Şu anda

2007 yılında 'Sosyal Bilimler' ağırlıklı tematik bir üniversite olarak kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi;  dillerin, dinlerin ve kültürlerin birlikte 
harmanlandığı yaşama kültürü ile dünyaya örnek oluşturan ve sosyal bilimler alanına dair örnek çalışmaların ana merkezi olmuş; diller ve sosyal 
bilimler alanında özgün ve örnek akademik çalışmalara gebe olan bu kadim şehrin gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihsel cevherlerini ayrıntılı 
bilimsel yaklaşımlarla ortaya koyan, başarılı çalışmalara imza atan ve şehrin markalaşmasına öncülük eden olan Mardin Artuklu üniversitesinin 
son zamanlarda yaptığı çalışmaları heyecanla takip eder olduk. 
Mardin Artuklu Üniversitesi sosyal bilimler vizyonuna '5T' olarak sembolize edilen 'Tıp, Turizm, Tasarım, Ticaret ve Tarım'  başlıklarından oluşan 
yeni bir vizyon oluşumunu kamuoyuyla paylaştı. Bizlerde bu sayımızda Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar hocamız ile 
hem bu yeni vizyon hakkında hem de belirlenen vizyonun ilk T'sini oluşturan 'Tıp Fakültesi' konusundaki yeni gelişmeler ve gelişim aşamaları 
hakkında detaylı bilgileri okuyucularımız ile paylaştık.



SAYFA 8KampüsGaste MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KampüsGasteMARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİSAYFA 9

röportaj

s

T

Şu anda

2007 yılında 'Sosyal Bilimler' ağırlıklı tematik bir üniversite olarak kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi;  dillerin, dinlerin ve kültürlerin birlikte 
harmanlandığı yaşama kültürü ile dünyaya örnek oluşturan ve sosyal bilimler alanına dair örnek çalışmaların ana merkezi olmuş; diller ve sosyal 
bilimler alanında özgün ve örnek akademik çalışmalara gebe olan bu kadim şehrin gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihsel cevherlerini ayrıntılı 
bilimsel yaklaşımlarla ortaya koyan, başarılı çalışmalara imza atan ve şehrin markalaşmasına öncülük eden olan Mardin Artuklu üniversitesinin 
son zamanlarda yaptığı çalışmaları heyecanla takip eder olduk. 
Mardin Artuklu Üniversitesi sosyal bilimler vizyonuna '5T' olarak sembolize edilen 'Tıp, Turizm, Tasarım, Ticaret ve Tarım'  başlıklarından oluşan 
yeni bir vizyon oluşumunu kamuoyuyla paylaştı. Bizlerde bu sayımızda Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar hocamız ile 
hem bu yeni vizyon hakkında hem de belirlenen vizyonun ilk T'sini oluşturan 'Tıp Fakültesi' konusundaki yeni gelişmeler ve gelişim aşamaları 
hakkında detaylı bilgileri okuyucularımız ile paylaştık.



SAYFA 10KampüsGaste MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KampüsGasteMARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİSAYFA 11

Bakanlık tarihinin en hızlı protokolünü imzaladıklarını aktaran  MEB 
Genel  Müdürü Mehmet Nezir Gül,  kurum olarak porotokol niyetlerinin 
beyan edilmesinin ardından kısa sürede taleplerine karşılık verildiğini 
belirterek. MAÜ yönetiminin vizyonu ve bu konulardaki iş birliğine açık 
iradesinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

MAÜ’de  bulunan  önemli sayıda yüksek lisans ve doktora 
programlarının bölgeye avantaj sağladığını belirten Prof. Dr. İbrahim 

BİLSEM'lerde görevli öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 
Mardin Artuklu Üniversitesinde yapabilmelerini sağlayan ve iki kurum 
arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğine gidilmesini 
kapsayan protokol, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürü Mehmet Nezir Gül ile MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar 
tarafından online ortamda imzalandı.

Özcoşar, lisansüstü programlarda   diğer kuruluşlara hizmet verebilecek 
altyapıya sahip olduklarını belirterek,  

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Üniversitemiz iş birliğinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, üniversitemiz 
bünyesindeki bölümlerde lisansüstü eğitim almalarına imkân 
sağlanacak. Öğretmenler, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda üniversitemizin imkân ve deneyimlerinden yararlanarak 
lisansüstü eğitim ile elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini Bilim-Sanat 
Merkezlerine aktarabilecek.” dedi.

“İşleri olabildiğince hızlı ve bürokratik detaylara boğulmadan 
yapabilmek bizler için önemli. İmzalanan bu protokol, hem bizim için hem 
BİLSEM için avantaj sağlayacak.

BİLSEM'lerde 
Görevl� Öğretmenlere
L�sansüstü Eğ�t�m Verecek
Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�  �le MEB Özel 
Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Genel 
Müdürlüğü arasında  B�l�m ve Sanat 
Merkezler�nde(BİLSEM) görevl� öğretmenler�n  
l�sansüstü eğ�t�mler�ne  �l�şk�n �ş b�rl�ğ� protokolü 
�mzalandı.

Cov�d-19 Test Laboratuvarına
MAÜ'den Akadem�k Destek

Mardin Devlet Hastanesi, pandeminin tespiti ve bulaş riskini izole etmek 
maksadıyla test sayısının artırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina 
süreci ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ekip oluşturarak 
(Polymerase Chain Reaction) PCR laboratuvarını kurdu.

“PCR laboratuvarının kurulumu için çalışma başlatıldığını ve benim ile 
birlikte eşim Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre'nin çalışmaya yardımcı 
olup-olamayacağımızın sorulması üzerine, PCR cihazını  kullanmayı 
b i ld iğ imiz i  ve  büyük  b i r  memnuniye t le  tec rübeler imiz i 
paylaşabileceğimizi söyledik. Böylelikle kurulan ekip ile birlikte 
koordineli bir çalışma başlattık.” dedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alan 
PCR laboratuvarını yerinde  inceleyerek çalışmalara başladıklarını 
belirten  Öğr. Gör. Emre, ekibin özverili çalışmaları sonucunda bir ay gibi 
kısa bir sürede kirli ve temiz alanlardan oluşan iki aşamalı PCR 
laboratuvarının Mardin Devlet  Hastanesinde kurulduğunu söyledi.

 Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi  Uzm. Dr. Alpay Tuncar tarafından 
oluşturulan ve PCR laboratuvarının kurulmasında  büyük emek sarf 
eden ekipte, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi M. Yunus Emre ile  Dr. 
Ümmügülsüm Tükenmez Emre, Mardin Devlet Hastanesi Tıbbi 
Laboratuvar Mikrobiyoloji uzmanlarından   Uzm. Dr. Erkan Sanmak ve 
Uzm. Dr. Mahmut Celelettin Üner'in  yer aldığı bildirildi. 

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan 
korona virüs salgını nedeniyle  ülkemizin aldığı tedbirler ile birlikte  
sunduğu sağlık hizmetlerine, tüm kurumlar gibi Mardin Artuklu 
Üniversitesi de ilk günden beri destek vermeye devam ediyor.

Mardin Devlet Hastanesinde Covid-19 testlerinin yapılabilmesi adına 
PCR laboratuvarının kurulması için  düğmeye basıldığını ve bu süreçte  
temin edilen cihazların kullanımı maksadıyla kendilerinden destek talep 
edildiğini belirten Öğretim Görevlisi M. Yunus Emre,  

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� akadem�syenler�n�n 
destekler� �le Mard�n Devlet Hastanes�'nde 
kurulan Cov�d-19 test laboratuvarı, h�zmet 
vermeye başladı.

Hastane yönetiminin üstün çabaları ile kısa sürede oluşturulan 
Laboratuvarın test kabulüne  başladığını ifade eden M. Yunus Emre, 

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde Kurulan PCR laboratuvarının 
kurulmasına  ve tecrübelerini diğer sağlık çalışanları ile paylaşarak 
sürece katkı sunan, Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre ve Öğretim 
Görevlisi Mustafa Yunus Emre ye özverili çalışmalarından dolayı Mardin 
Artuklu üniversitesi  Rektörü Pof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Reşit Yıldız tarafından 
başarı belgesi ve plâket takdim edildi.

“Laboratuvarın Mardin'e hayırlı olmasını ve  laboratuvar sayesinde çok 
daha kısa sürede  konulan tanının tedavi sürecine  katkıda bulunmasını 
diliyoruz.” dedi.

"Real-time PCR" cihazı ile  kalıtsal materyal olan DNA'nın çoğaltıldığını 
ve Covid test kitleri ile alınan numunelerin çerisinde bu virüse ait olan 
RNA varlığına bakıldığı bilgisini veren Emre, 

Öğretim Görevlisi Mustafa Yunus Emre, laboratuvarın kurulması 
esnasında Mardin'de bulunan tüm ilçe hastahenelerinde görev yapan  
12 Biyolog'a Covid-19 test analiz  cihazı (PCR)nın  kullanımı için  eğitim 
verdiklerini de belirtti. 
 

 Real-time PCR cihazının  farklı  tipik kullanım alanlarından, patojen 
saptanması, gen anlatımının analizi, kromozomlardaki sayısal-yapısal 
bozuklukların analizi ve immüno PCR ile protein belirlemesinde etken 
olduğunu söyleyerek, kurulan  laboratuvarın temin edilecek çeşitli kitler 
ile farklı hastalıkların net teşhisini de mümkün kılabileceğini söyledi.

MAÜ'den “İslam Dünyasında
Ün�vers�teler ve İslam� İl�mler”
Uluslararası Sempozyumu Büyük İlg� Gördü

28- 30 Mayıs 2021  tarihlerinde düzenlenen sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde İslam 
dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimlerin inşa süreci, İslami ilimler ve teknoloji, modern bilgi 
kuramları ve İslami ilimler, İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner ve multidisipliner 
çalışmalar gibi daha birçok konu ulusal ve uluslararası bilim insanının katılımı ile gerçekleştirildi.
  
Müslüman coğrafyada bulunan üniversitelerin İslami ilimler çerçevesinde ele alınmasının büyük 
önem arz ettiğini ve bu alandaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemine değinen Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

Eğitim öğretim süreçlerindeki gelişim, dünyadaki teknolojik dönüşüm ve benzeri şartların eğitim 
ve öğretimin odak noktasını ve gerçekleştirme alanını zamanla değiştirdiğine dikkat çeken 
Özcoşar, İslami ilimlerin tedrisat sürecinin  Hz. Peygamber döneminde mescid ve Suffe ile 
başlayıp zamanla kurumsal bir kimliğe bürünerek medreselerde sistematik bir hâl aldığını ve 
nihayetinde modern dönemde üniversitelerde farklı bir boyut kazandığını belirterek 
gerçekleştirilen bu  bilimsel çalışmanın  İslami İlimler alanında mihenk taşı olduğunu ifade etti. 

“Günümüz İslam dünyasında İslami ilimlerin tedrisatının yapıldığı birçok üniversite 
bulunmaktadır. Söz konusu üniversitelerde gelenek, coğrafya ve tarihsel tecrübe gibi unsurlardan 
hareketle farklı eğitim anlayışları çerçevesinde birçok fakülte ve program bulunmaktadır. Bu 
sempozyumun amacı, birer zenginlik göstergesi olan yükseköğretim kurumlarının İslami ilimlerin 
tedrisatında sahip oldukları düşünsel zeminlerini, vizyonlarını, amaçlarını, eğitim ve öğretim 
metotlarını, araştırma alanlarını, siyasi ve sosyal ilişkilerini, teknolojik alt yapılarını ve bunların 
dini ilimlere yansımasını ortaya koymaktır.” dedi.

B�lg�, Ahlak ve Üret�m ş�arıyla akadem�k üret�me farklı b�r pencere açan 
Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, İslam dünyasındak� ün�vers�telerde İslam� 
�l�mler alanında etk�leş�m ve �ş b�rl�ğ�n�n artırılması amacıyla düzenlem�ş 
olduğu “İslam Dünyasında Ün�vers�teler ve İslam� İl�mler” adlı  
uluslararası sempozyumu büyük �lg� gördü.

Online olarak düzenlenen “İslam Dünyasında 
Üniversiteler ve İslami İlimler” sempozyumunda;  
İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami 
ilimlerin inşa süreci, İslami ilimlere tahsis edilen 
birimler, İslami ilimler ve teknoloji, modern bilgi 
kuramları ve İslami ilimler, İslam ilimlere dair 
araştırmalarda modern metodolojilerin kullanımı, 
İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner 
ve multidisipliner çalışmalar, İslam çalışmalarına 
ağırlık veren Batı kurumlarıyla mukayeseler, 
İslami ilimler, eğitim ve küreselleşme, modern dini 
akımlar karşısında İslami ilimler, İslami ilimlere 
dair  kurumlarda evrensel leşme sorunu 
başlıklarında ülkemizdeki ve farklı ülkeden birçok 
bilim insanının katılımı ile tebliğler sunuldu. 

Göç trafiğ�n�n yoğun şek�lde yaşandığı b�r coğrafyada yer alan Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� göç çalışmalarına ayrı b�r önem 
atfederek bünyes�nde kurmuş olduğu 'Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�' �le toplumsal konuları mercek 

altına alarak farklı konuları gündeme get�rmeye devam ed�yor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi ile Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezinin (ORSAM) birlikte düzenlediği ve çevrimiçi olarak 
düzenlenen “Uluslararası Göçmen Çocukların Eğitimi” sempozyumu 
başladı.
İki gün süren sempozyumda; eğitim politikaları ve mevzuatı, eğitime erişim 
ve yerel eğitim yönetimleri ve eğitim ortamlarında ki uygulamalar, göçmen 
çocukların eğitiminde çıkan sorun ve uygulamalar ile birlikte, politika 
yapıcı ve uygulayıcılarına dönük öneriler ve diğer ülkelerdeki farklı 
göçmen gruplarının durum karşılaştırması gibi konular üzerinde 
akademik bilgi paylaşımının yapıldığı bildirildi. 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ORSAM 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve MAU Göç Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz'in katıldığı açılış oturumu ile 
başlayan sempozyuma ulusal ve uluslararası üniversitelerden birçok bilim 
insanı katılım göstererek sempozyuma katkı sundu.
Hem modern hem de geleneksel yaşam biçimlerinin aynı anda var 
olabildiği Türkiye'de son dönemlerde göç hareketliliğinin de artmasıyla 
yoğun bir toplumsal etkileşimin söz konusu olduğu ve bu yoğun göç 
hareketliliği ile birlikte ülkemizde göç alanında sosyal araştırmaların 
yapılmasının gerekliliğinin bilinciyle,  MAÜ 'Göç Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi' olarak  konuya ışık tutacak farklı konular ile etkinlikler 
düzenlemeye gayret ettiklerini belirten Göç Araştırma Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz, herkes için mümkün bir geleceğin tasavvurlarının 
üretmenin yollarını aramak gerektiğini ve ülkemizin ve dünyanın farklı 
yerlerinden akademisyen, aktivist, öğretmen ve daha birçok alandan 
konuşmacı ve katılımcıların yapılan işlerin ve sorumluluğun bir parçası 
olarak bu sempozyumda bir araya geldiğini ifade etti.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Suriyeli 
olmakla Türkiyeli olmak arasında çok ince bir çizginin olduğunu ve 
günümüz itibari ile değerlendirildiğinde göçmen olmakla ev sahibi olmak 
arasındaki ince sınırın varlığına işaret ederek,
“Göç kavramını değerlendirirken bu ince çizgiyi bilerek değerlendirmek 
çok daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Göç sebepleri, süreçleri ve 
sonuçlarını bilmeden hakkında kir sahibi olduğumuzu düşündüğümüz ve  
bu şekilde hareket ettiğimiz güncel kavramlardan biri olarak dikkat 
çekiyor. Kavramın zihnimizdeki kuruluşunun çoğu zaman gerçek 
deneyimlerden  ziyade genelleme ve ön yargılardan beslendiğini 

MAÜ 'Göçmen Çocukların Eğ�t�m�'ne Mercek Tutuyor

söyleyebiliriz. Meseleye ilişkin bu yaygın  yanılgıyı  da dikkate alarak 
göçmen çocukların eğitimlerine ilişkin konuşmak politika üretmek ve 
eyleme geçmek için evvela göç olgusunun hayatının büyük bir acı  gerçeği  
hakikatini keşfetmememiz gerekiyor.

Göçmen çocukların, eğitime erişim imkânlarının daha nitelikli bir hayat 
yaşamak için en az eğitimin kendisi kadar önem arz ettiğini belirten 
Özcoşar, bu sempozyumun tam da bu kaygı ile gerçekleştirildiğini ifade 
etti.
Ortadoğu bölgesinde genel bir istikrarsızlığın varlığına, Batı'nın sömürge 
anlayışının Arap topraklarında devam ettiğine ve bu süreçte Türkiye'nin de 
bu kargaşadan etkilendiğine değinen ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Uysal, 
“Ortadoğu'dan gelen mülteci ve batıya göç amaçlı gidecek olan insanların 
Türkiye'de geçirdikleri süre zarfında ülke olarak onlara destek olmamızın 
tarihten gelen bir tarafı var. Bu hareketlilikten en çok Türkiye etkileniyor. 
Ülkemizde bu hareketliliğin en yoğun yaşandığı büyük şehirler arasında 
Mardin var. Mardin de bu süreçte zor rolü oynuyor. Mardin şehri, 
valiliğinden, üniversitesine tüm resmi kurumlarından sivil toplum 
kuruluşlarına dek ciddi bir duyarlılık gösteriyor. Bu çerçevede iki gün 
sürecek olan bir çalışmanın gerçekleşecek olması ve  bu sempozyumdan 
çıkacak analiz ve tavsiyelerin hayata geçmesi, eksiklerin ortaya konması, 
oldukça anlamlı. Başta ülkemiz olmak üzere farklı ülkelerden bu konuya 
ciddi bir ilginin olması sevindirici. Bunun Türkiye'ye güç katacağını ve 
komşularımıza destek olacağını düşünüyorum.” dedi. 

Göçmen bireyler göç ettikleri toplumlarda kabul  görme ve bütünleşme 
ihtiyacı hissederler. Genelde bu ihtiyaç ev sahibi toplumların farklı 
kavramsallaştırmaları  çerçevesinde gizli açık olumsuzluklara maruz 
kalabilecek bir yöntem çerçevesinde ortaya çıkar. Bu olumsuzluklar 
içerisinde en fazla asimilasyon olarak ifade ettiğimiz özgün gelenek ve 
davranışların ülkede hâkim kültür portföyüne uydurulması durumu ve 
dışlama olarak ifade etiğimiz çoğulluğu oluşturan nüfusun dışında tutulma 
pratiği dikkat çekiyor.  Göçmen bireyler ve yerel toplumun bireyselleşmesi  
göç bağlamında bir kapsayıcılık krinin toplumda yerleşmesine bağlıdır.” 
ifadelerini kullandı.
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Bakanlık tarihinin en hızlı protokolünü imzaladıklarını aktaran  MEB 
Genel  Müdürü Mehmet Nezir Gül,  kurum olarak porotokol niyetlerinin 
beyan edilmesinin ardından kısa sürede taleplerine karşılık verildiğini 
belirterek. MAÜ yönetiminin vizyonu ve bu konulardaki iş birliğine açık 
iradesinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

MAÜ’de  bulunan  önemli sayıda yüksek lisans ve doktora 
programlarının bölgeye avantaj sağladığını belirten Prof. Dr. İbrahim 

BİLSEM'lerde görevli öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerini 
Mardin Artuklu Üniversitesinde yapabilmelerini sağlayan ve iki kurum 
arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğine gidilmesini 
kapsayan protokol, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürü Mehmet Nezir Gül ile MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar 
tarafından online ortamda imzalandı.

Özcoşar, lisansüstü programlarda   diğer kuruluşlara hizmet verebilecek 
altyapıya sahip olduklarını belirterek,  

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü ile Üniversitemiz iş birliğinde, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin, üniversitemiz 
bünyesindeki bölümlerde lisansüstü eğitim almalarına imkân 
sağlanacak. Öğretmenler, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda üniversitemizin imkân ve deneyimlerinden yararlanarak 
lisansüstü eğitim ile elde ettikleri bilgi ve deneyimlerini Bilim-Sanat 
Merkezlerine aktarabilecek.” dedi.

“İşleri olabildiğince hızlı ve bürokratik detaylara boğulmadan 
yapabilmek bizler için önemli. İmzalanan bu protokol, hem bizim için hem 
BİLSEM için avantaj sağlayacak.

BİLSEM'lerde 
Görevl� Öğretmenlere
L�sansüstü Eğ�t�m Verecek
Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�  �le MEB Özel 
Eğ�t�m ve Rehberl�k H�zmetler� Genel 
Müdürlüğü arasında  B�l�m ve Sanat 
Merkezler�nde(BİLSEM) görevl� öğretmenler�n  
l�sansüstü eğ�t�mler�ne  �l�şk�n �ş b�rl�ğ� protokolü 
�mzalandı.

Cov�d-19 Test Laboratuvarına
MAÜ'den Akadem�k Destek

Mardin Devlet Hastanesi, pandeminin tespiti ve bulaş riskini izole etmek 
maksadıyla test sayısının artırılması, hızlı vaka tespiti ve karantina 
süreci ile virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ekip oluşturarak 
(Polymerase Chain Reaction) PCR laboratuvarını kurdu.

“PCR laboratuvarının kurulumu için çalışma başlatıldığını ve benim ile 
birlikte eşim Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre'nin çalışmaya yardımcı 
olup-olamayacağımızın sorulması üzerine, PCR cihazını  kullanmayı 
b i ld iğ imiz i  ve  büyük  b i r  memnuniye t le  tec rübeler imiz i 
paylaşabileceğimizi söyledik. Böylelikle kurulan ekip ile birlikte 
koordineli bir çalışma başlattık.” dedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yer alan 
PCR laboratuvarını yerinde  inceleyerek çalışmalara başladıklarını 
belirten  Öğr. Gör. Emre, ekibin özverili çalışmaları sonucunda bir ay gibi 
kısa bir sürede kirli ve temiz alanlardan oluşan iki aşamalı PCR 
laboratuvarının Mardin Devlet  Hastanesinde kurulduğunu söyledi.

 Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi  Uzm. Dr. Alpay Tuncar tarafından 
oluşturulan ve PCR laboratuvarının kurulmasında  büyük emek sarf 
eden ekipte, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi M. Yunus Emre ile  Dr. 
Ümmügülsüm Tükenmez Emre, Mardin Devlet Hastanesi Tıbbi 
Laboratuvar Mikrobiyoloji uzmanlarından   Uzm. Dr. Erkan Sanmak ve 
Uzm. Dr. Mahmut Celelettin Üner'in  yer aldığı bildirildi. 

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan 
korona virüs salgını nedeniyle  ülkemizin aldığı tedbirler ile birlikte  
sunduğu sağlık hizmetlerine, tüm kurumlar gibi Mardin Artuklu 
Üniversitesi de ilk günden beri destek vermeye devam ediyor.

Mardin Devlet Hastanesinde Covid-19 testlerinin yapılabilmesi adına 
PCR laboratuvarının kurulması için  düğmeye basıldığını ve bu süreçte  
temin edilen cihazların kullanımı maksadıyla kendilerinden destek talep 
edildiğini belirten Öğretim Görevlisi M. Yunus Emre,  

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� akadem�syenler�n�n 
destekler� �le Mard�n Devlet Hastanes�'nde 
kurulan Cov�d-19 test laboratuvarı, h�zmet 
vermeye başladı.

Hastane yönetiminin üstün çabaları ile kısa sürede oluşturulan 
Laboratuvarın test kabulüne  başladığını ifade eden M. Yunus Emre, 

Mardin Devlet Hastanesi bünyesinde Kurulan PCR laboratuvarının 
kurulmasına  ve tecrübelerini diğer sağlık çalışanları ile paylaşarak 
sürece katkı sunan, Dr. Ümmügülsüm Tükenmez Emre ve Öğretim 
Görevlisi Mustafa Yunus Emre ye özverili çalışmalarından dolayı Mardin 
Artuklu üniversitesi  Rektörü Pof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Reşit Yıldız tarafından 
başarı belgesi ve plâket takdim edildi.

“Laboratuvarın Mardin'e hayırlı olmasını ve  laboratuvar sayesinde çok 
daha kısa sürede  konulan tanının tedavi sürecine  katkıda bulunmasını 
diliyoruz.” dedi.

"Real-time PCR" cihazı ile  kalıtsal materyal olan DNA'nın çoğaltıldığını 
ve Covid test kitleri ile alınan numunelerin çerisinde bu virüse ait olan 
RNA varlığına bakıldığı bilgisini veren Emre, 

Öğretim Görevlisi Mustafa Yunus Emre, laboratuvarın kurulması 
esnasında Mardin'de bulunan tüm ilçe hastahenelerinde görev yapan  
12 Biyolog'a Covid-19 test analiz  cihazı (PCR)nın  kullanımı için  eğitim 
verdiklerini de belirtti. 
 

 Real-time PCR cihazının  farklı  tipik kullanım alanlarından, patojen 
saptanması, gen anlatımının analizi, kromozomlardaki sayısal-yapısal 
bozuklukların analizi ve immüno PCR ile protein belirlemesinde etken 
olduğunu söyleyerek, kurulan  laboratuvarın temin edilecek çeşitli kitler 
ile farklı hastalıkların net teşhisini de mümkün kılabileceğini söyledi.

MAÜ'den “İslam Dünyasında
Ün�vers�teler ve İslam� İl�mler”
Uluslararası Sempozyumu Büyük İlg� Gördü

28- 30 Mayıs 2021  tarihlerinde düzenlenen sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde İslam 
dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimlerin inşa süreci, İslami ilimler ve teknoloji, modern bilgi 
kuramları ve İslami ilimler, İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner ve multidisipliner 
çalışmalar gibi daha birçok konu ulusal ve uluslararası bilim insanının katılımı ile gerçekleştirildi.
  
Müslüman coğrafyada bulunan üniversitelerin İslami ilimler çerçevesinde ele alınmasının büyük 
önem arz ettiğini ve bu alandaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemine değinen Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

Eğitim öğretim süreçlerindeki gelişim, dünyadaki teknolojik dönüşüm ve benzeri şartların eğitim 
ve öğretimin odak noktasını ve gerçekleştirme alanını zamanla değiştirdiğine dikkat çeken 
Özcoşar, İslami ilimlerin tedrisat sürecinin  Hz. Peygamber döneminde mescid ve Suffe ile 
başlayıp zamanla kurumsal bir kimliğe bürünerek medreselerde sistematik bir hâl aldığını ve 
nihayetinde modern dönemde üniversitelerde farklı bir boyut kazandığını belirterek 
gerçekleştirilen bu  bilimsel çalışmanın  İslami İlimler alanında mihenk taşı olduğunu ifade etti. 

“Günümüz İslam dünyasında İslami ilimlerin tedrisatının yapıldığı birçok üniversite 
bulunmaktadır. Söz konusu üniversitelerde gelenek, coğrafya ve tarihsel tecrübe gibi unsurlardan 
hareketle farklı eğitim anlayışları çerçevesinde birçok fakülte ve program bulunmaktadır. Bu 
sempozyumun amacı, birer zenginlik göstergesi olan yükseköğretim kurumlarının İslami ilimlerin 
tedrisatında sahip oldukları düşünsel zeminlerini, vizyonlarını, amaçlarını, eğitim ve öğretim 
metotlarını, araştırma alanlarını, siyasi ve sosyal ilişkilerini, teknolojik alt yapılarını ve bunların 
dini ilimlere yansımasını ortaya koymaktır.” dedi.

B�lg�, Ahlak ve Üret�m ş�arıyla akadem�k üret�me farklı b�r pencere açan 
Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, İslam dünyasındak� ün�vers�telerde İslam� 
�l�mler alanında etk�leş�m ve �ş b�rl�ğ�n�n artırılması amacıyla düzenlem�ş 
olduğu “İslam Dünyasında Ün�vers�teler ve İslam� İl�mler” adlı  
uluslararası sempozyumu büyük �lg� gördü.

Online olarak düzenlenen “İslam Dünyasında 
Üniversiteler ve İslami İlimler” sempozyumunda;  
İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami 
ilimlerin inşa süreci, İslami ilimlere tahsis edilen 
birimler, İslami ilimler ve teknoloji, modern bilgi 
kuramları ve İslami ilimler, İslam ilimlere dair 
araştırmalarda modern metodolojilerin kullanımı, 
İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner 
ve multidisipliner çalışmalar, İslam çalışmalarına 
ağırlık veren Batı kurumlarıyla mukayeseler, 
İslami ilimler, eğitim ve küreselleşme, modern dini 
akımlar karşısında İslami ilimler, İslami ilimlere 
dair  kurumlarda evrensel leşme sorunu 
başlıklarında ülkemizdeki ve farklı ülkeden birçok 
bilim insanının katılımı ile tebliğler sunuldu. 

Göç trafiğ�n�n yoğun şek�lde yaşandığı b�r coğrafyada yer alan Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� göç çalışmalarına ayrı b�r önem 
atfederek bünyes�nde kurmuş olduğu 'Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez�' �le toplumsal konuları mercek 

altına alarak farklı konuları gündeme get�rmeye devam ed�yor.

Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi ile Ortadoğu 
Araştırmaları Merkezinin (ORSAM) birlikte düzenlediği ve çevrimiçi olarak 
düzenlenen “Uluslararası Göçmen Çocukların Eğitimi” sempozyumu 
başladı.
İki gün süren sempozyumda; eğitim politikaları ve mevzuatı, eğitime erişim 
ve yerel eğitim yönetimleri ve eğitim ortamlarında ki uygulamalar, göçmen 
çocukların eğitiminde çıkan sorun ve uygulamalar ile birlikte, politika 
yapıcı ve uygulayıcılarına dönük öneriler ve diğer ülkelerdeki farklı 
göçmen gruplarının durum karşılaştırması gibi konular üzerinde 
akademik bilgi paylaşımının yapıldığı bildirildi. 
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ORSAM 
Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal ve MAU Göç Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz'in katıldığı açılış oturumu ile 
başlayan sempozyuma ulusal ve uluslararası üniversitelerden birçok bilim 
insanı katılım göstererek sempozyuma katkı sundu.
Hem modern hem de geleneksel yaşam biçimlerinin aynı anda var 
olabildiği Türkiye'de son dönemlerde göç hareketliliğinin de artmasıyla 
yoğun bir toplumsal etkileşimin söz konusu olduğu ve bu yoğun göç 
hareketliliği ile birlikte ülkemizde göç alanında sosyal araştırmaların 
yapılmasının gerekliliğinin bilinciyle,  MAÜ 'Göç Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi' olarak  konuya ışık tutacak farklı konular ile etkinlikler 
düzenlemeye gayret ettiklerini belirten Göç Araştırma Merkezi Müdürü 
Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz, herkes için mümkün bir geleceğin tasavvurlarının 
üretmenin yollarını aramak gerektiğini ve ülkemizin ve dünyanın farklı 
yerlerinden akademisyen, aktivist, öğretmen ve daha birçok alandan 
konuşmacı ve katılımcıların yapılan işlerin ve sorumluluğun bir parçası 
olarak bu sempozyumda bir araya geldiğini ifade etti.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Suriyeli 
olmakla Türkiyeli olmak arasında çok ince bir çizginin olduğunu ve 
günümüz itibari ile değerlendirildiğinde göçmen olmakla ev sahibi olmak 
arasındaki ince sınırın varlığına işaret ederek,
“Göç kavramını değerlendirirken bu ince çizgiyi bilerek değerlendirmek 
çok daha anlamlı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Göç sebepleri, süreçleri ve 
sonuçlarını bilmeden hakkında kir sahibi olduğumuzu düşündüğümüz ve  
bu şekilde hareket ettiğimiz güncel kavramlardan biri olarak dikkat 
çekiyor. Kavramın zihnimizdeki kuruluşunun çoğu zaman gerçek 
deneyimlerden  ziyade genelleme ve ön yargılardan beslendiğini 

MAÜ 'Göçmen Çocukların Eğ�t�m�'ne Mercek Tutuyor

söyleyebiliriz. Meseleye ilişkin bu yaygın  yanılgıyı  da dikkate alarak 
göçmen çocukların eğitimlerine ilişkin konuşmak politika üretmek ve 
eyleme geçmek için evvela göç olgusunun hayatının büyük bir acı  gerçeği  
hakikatini keşfetmememiz gerekiyor.

Göçmen çocukların, eğitime erişim imkânlarının daha nitelikli bir hayat 
yaşamak için en az eğitimin kendisi kadar önem arz ettiğini belirten 
Özcoşar, bu sempozyumun tam da bu kaygı ile gerçekleştirildiğini ifade 
etti.
Ortadoğu bölgesinde genel bir istikrarsızlığın varlığına, Batı'nın sömürge 
anlayışının Arap topraklarında devam ettiğine ve bu süreçte Türkiye'nin de 
bu kargaşadan etkilendiğine değinen ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Uysal, 
“Ortadoğu'dan gelen mülteci ve batıya göç amaçlı gidecek olan insanların 
Türkiye'de geçirdikleri süre zarfında ülke olarak onlara destek olmamızın 
tarihten gelen bir tarafı var. Bu hareketlilikten en çok Türkiye etkileniyor. 
Ülkemizde bu hareketliliğin en yoğun yaşandığı büyük şehirler arasında 
Mardin var. Mardin de bu süreçte zor rolü oynuyor. Mardin şehri, 
valiliğinden, üniversitesine tüm resmi kurumlarından sivil toplum 
kuruluşlarına dek ciddi bir duyarlılık gösteriyor. Bu çerçevede iki gün 
sürecek olan bir çalışmanın gerçekleşecek olması ve  bu sempozyumdan 
çıkacak analiz ve tavsiyelerin hayata geçmesi, eksiklerin ortaya konması, 
oldukça anlamlı. Başta ülkemiz olmak üzere farklı ülkelerden bu konuya 
ciddi bir ilginin olması sevindirici. Bunun Türkiye'ye güç katacağını ve 
komşularımıza destek olacağını düşünüyorum.” dedi. 

Göçmen bireyler göç ettikleri toplumlarda kabul  görme ve bütünleşme 
ihtiyacı hissederler. Genelde bu ihtiyaç ev sahibi toplumların farklı 
kavramsallaştırmaları  çerçevesinde gizli açık olumsuzluklara maruz 
kalabilecek bir yöntem çerçevesinde ortaya çıkar. Bu olumsuzluklar 
içerisinde en fazla asimilasyon olarak ifade ettiğimiz özgün gelenek ve 
davranışların ülkede hâkim kültür portföyüne uydurulması durumu ve 
dışlama olarak ifade etiğimiz çoğulluğu oluşturan nüfusun dışında tutulma 
pratiği dikkat çekiyor.  Göçmen bireyler ve yerel toplumun bireyselleşmesi  
göç bağlamında bir kapsayıcılık krinin toplumda yerleşmesine bağlıdır.” 
ifadelerini kullandı.



Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Şırnak 
Ün�vers�tes� arasında araştırma-gel�şt�rme 
(AR-GE), b�l�msel ve tekn�k çalışmalarda 
kullanılan anal�zler�n gerçekleşt�r�lmes�nde 
karşılıklı �ş b�rl�ğ�n� ve ortak g�r�ş�mler� 
gel�şt�rmek amacıyla, Merkez� Araştırma 
Laboratuvarı �ş b�rl�ğ� protokolü �mzalandı.İki üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarları tarafından yürütülen 

analizleri,araştırma-geliştirme, bilimsel ve teknik çalışmalara ait bütün 
iş ve işlemlerin yapılması gibi  birçok alanda mutabakata varılan İş 
birliği Protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar ve Şırnak  Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 
tarafından imzalandı. 
Protokol imza görüşmesinde, Protokolün iki üniversitenin araştırma- 
geliştirme kalitesini ve  teknik başarısını  tırmandıracağını  belirterek 
konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 
 “ Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bölgenin her türlü çözümleme ve 
teknik bilim analizlerine cevap vermek için yüksek donanımlı cihazlarla 
hizmet ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu protokol ile  iki üniversitenin 
araştırma kalitesine test-analiz ortak çalışmaları ile  başarılı bir etki 
yaratacağına inanıyorum.” dedi.
Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Mardin Artuklu 
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın kendi imkânları 
çerçevesinde gerçekleştiremedikleri test ve tahlillerin karşılıklı talepler 
ile karşılanabileceği bilgisini veren MAÜ Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Müdürü Aziz Korkamaz, her iki kurumunda mevcut alt 
yapılarının ortak kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğini 
ve her türlü bilimsel çalışmalarda taraarın karşılıklı  mevcut alt yapı 
olarak kullanabileceklerini ifade etti. 

MAÜ, Şırnak Ün�vers�tes�
�le Araştırma Laboratuvarı 

MAÜ,
Şam Ün�vers�tes� 
�le İş b�rl�ğ� Protokolü İmzaladı.

“Ülke olarak kardeş Suriye halkının daima yanında olduğumuzu her 
fırsatta dile getiriyoruz.  Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda 
da daima onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün 
imzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel 
çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim 
programları, ortak seminer, panel, konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik 
organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata vardığımızı belirtmek 
isterim. Daha önce Özgür Halep Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğinin 
başarılı yansımalarının bir göstergesi olarak Suriye'nin bir başka bir 
üniversitesi ile de aynı akademik ve bilimsel tecrübe paylaşımına devam 
ediyoruz. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. ”şeklinde konuştu.

Yakın zamanda benzer bir  anlaşmayı Özgür Halep Üniversitesi ile 
yaptıklarını hatırlatan  MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 

“Şam Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, 
Mardin Artuklu üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş 
sağlayabilecekler. Şam Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ'ye ait 
TÖMER (Türkçe Öğretme Merkezi) kurumları açılarak TÖMER eğitimleri 
için sınıar tahsis edilecek. Mardin Artuklu Üniversitesinin ülkemizin 
birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Şam 
Üniversitesinde de yapılabilecek.” 
Ortak çalışma ve projeler kapsamında birçok çalışmanın var olduğunu 
söyleyen Şanlı,  Şam Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet 
üzerinden çeşitli derslerin ve kursların verilebileceğini ve üniversitenin 
öğrencileri arasından seçilecek başarılı öğrencilerin belli bir süre için 
Mardin Artuklu Üniversitesine misar öğrenci olarak kabul 
edilebileceklerini de sözlerine ekledi.  
İmza Törenin ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve 
öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda 
mutabakata varılan İşbirliği Protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler 
Koalisyonu (SMDK) yönetimine bağlı olarak Suriye'nin Azez bölgesinde 
bulunan ve kurucuları arasında İHH'nında  yer aldığı  Şam 
Üniversitesinin  Rektörü Prof. Dr. İzzeddin Al-Kadour ile SDGM Eğitim 
Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı. 

Şam Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları 
sağladıklarında Mardin Artuklu Üniversitesinde yüksek lisans 
programına kabul edilebileceklerini belirten MAÜ Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı, protokolün içeriğine dair verdiği 
bilgide şu  ifadelere yer verdi:

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�  ve Şam 
Ün�vers�tes� arasında karşılıklı �ş b�rl�ğ�n� ve 
ortak anlayışı teşv�k etmek ve gel�şt�rmek 
amacıyla, eğ�tsel ve b�l�msel �şb�rl�ğ� protokolü 
�mzalandı.

İş b�rl�ğ� Protokolü İmzaladı.

F�l�st�n'de meydana gelen hads�z vakıaların defi ve dah� İslam âlem�n�n selamet� �ç�n sabah namazında b�r araya 
gel�p dua etmek ve tüm Müslüman yürekler�n Kudüs �ç�n b�rl�kte çarpması maksadıyla 10 Mayıs 2021 günü 

sabah saat 03.30'da Mard�n Şak�r Nuhoğlu Cam��nde namaz kılındı.

MAÜ'den İsra�l  Terörüne Kınama Mesajı 

Mescid-i Aksâ'da meydana gelen olaylardan ötürü derin bir üzüntü 
duyduklarını aktaran Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar, 

“Mescid-İ Aksâ İçin Duada Buluşmak” adına düzenlenen birlik namazına; 
MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,  Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, 
MAÜ Genel Sekreteri Öğr. Gör. Ömer Murat Öter, İl Müftü yardımcısı Ali 
Çetin, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, birçok STK başkan ve mensupları, 
MAÜ akademisyenlerinden olan ve aslen Filistinli olan Dr. Öğr. Üyesi 
Huzeyfe Elhatib ve Doç. Dr. Haytem Hazne başta olmak üzere birçok 
akademisyen, öğrenci ve vatandaş hazır bulundu. 

“Hiçbir kutsal ve insani değer tanımayan ve bunlara saygısı olmayan 
işgalci İsrail yönetimi kanlı yüzünü bir kez daha göstererek Müslümanların 
ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da ibadet etmek amacıyla toplanan 
Müslümanlara saldırmış ve bu saldırılar sonucu yüzlerce masum Filistinli 
kardeşimiz yaralanmıştır. Yapılan bu  saldırı kıblemize ve kutsalımıza 
yapılmaktadır. İsrail, devlet terörü estirmektedir. Biz de dualarımızla 
oradaki kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Mescid-i Aksa için 

Sabah namazının eda edilmesinin ardından  İl Müftüsü Ali Hayri Çelik,  
Mescid-i Aksâ'nın özgürlüğü için dualarda bulundu. 

“Mardin, ziki yapısıyla Kudüs'e çok benzemektedir. Ruhları kardeş 
şehirlerdir. İnsanları da Kudüs'te Mescid-i Aksâ için canlarıyla mücadele 
edenler gibi olacaktır inşallah. Kudüs'ün anneleri çocuklarını Mescid-i 
Aksâ muhabbetiyle yetiştirmeseydi bugün bu derecede mücadele de 
yapılamayacaktı.” ifadelerini kullandı.

Mescid-İ Aksâ için duada buluşan cemaatin birlik duaları, Kur'an-ı 
Kerim'in okunmasının  ardından son buldu.

Mardin halkına Kudüs'e verdikleri destek sebebiyle müteşekkir 
olduklarını söyleyen Filistinli Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe Elhatib,

gayretimiz ve çabamız her düzeyde ve platformda devam edecektir.” 
dedi. 

“Burada olan savaş İslam'ın var olup olmama savaşıdır. Daha önce İsrail 
ile Araplar arasında cereyan eden savaşlarda dini hassasiyet pek 
önlenmemiştir. Ama şimdi mücadelenin temel faktörü dini bilinç ve 
şuurdur. Bu da Allah'ın yardımının geleceğinin büyük işaretidir.” şeklinde 
konuştu.

Mescid-i Aksâ'da olan savaşın toprak veya etnik bir savaş olmadığını 
dile getiren Filistinli Doç. Dr. Haytem Hazne Filistin'deki mücadelenin 
inanç ve akide mücadelesi olduğunu belirterek, 

'Mesc�d-� Aksâ' İç�n Duada Buluştular

Mübarek Ramazan ayını �drak ett�ğ�m�z ve b�n aydan daha hayırlı Kad�r geces�n� �hya etmeye 
hazırlandığımız günlerde h�çb�r kutsal ve �nsan� değer tanımayan ve bunlara saygısı olmayan 

�şgalc� İsra�l yönet�m� kanlı yüzünü b�r kez daha göstererek dün gece Müslümanların �lk kıbles� 
olan Mesc�d-� Aksâ'da �badet etmek amacıyla toplanan Müslümanlara saldırmış ve bu saldırılar 

sonucu yüzlerce masum F�l�st�nl� kardeş�m�z yaralanmıştır. 

Son b�rkaç yıldır önce ABD yönet�m�n�n Kudüs'ü İsra�l'�n başkent� olarak tanıması ardından da 
hang� odaklara h�zmet ett�kler� malum bazı “İslam” ülkeler�n�n İsra�l'� meşrulaştırma çabaları 
sonucunda g�derek daha pervasız ve acımasızlaşan S�yon�st yönet�m dün gecek� saldırılarıyla bu 

çabaların hang� amaca matuf olduğunu gösterm�şt�r.

Ne acıdır k� dün yaşananlara Türk�ye dışında c�dd� tepk�ler göster�lmem�ş, F�l�st�n, Kudüs ve 
Mesc�d-� Aksâ'nın esaret� adeta kanıksanır hale gelm�şt�r. Oysa unutulmaması gereken şudur; 

F�l�st�n meseles� sadece F�l�st�nl�ler�n ya da sadece Arapların değ�l tüm Müslümanların ve bütün 
�nsanlığın meseles�d�r. F�l�st�n'� ve Mesc�d-� Aksâ'yı savunmak �nsanlık onurunu savunmakla 

eşdeğerd�r. 

Bu �t�barla �şgalc� yönet�m�n� güvenl�k güçler�n�n bu pervasız saldırılarını b�r an evvel sona 
erd�rmeye ve Müslümanların en doğal hakkı olan �badetler�n� özgürce yapab�lmeler�n� engellemeye 

dönük g�r�ş�mler�nden vazgeçmeye çağırırken başkent� Kudüs olan bağımsız ve özgür F�l�st�n 
devlet� kurulana kadar dünyaya barış ve huzurun gelmeyeceğ�n� hatırlatıyor, uluslararası toplumu 

bu vahşet ve barbarlığı sona erd�rmek �ç�n gereken adımları atmaya davet ed�yoruz.
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Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Şırnak 
Ün�vers�tes� arasında araştırma-gel�şt�rme 
(AR-GE), b�l�msel ve tekn�k çalışmalarda 
kullanılan anal�zler�n gerçekleşt�r�lmes�nde 
karşılıklı �ş b�rl�ğ�n� ve ortak g�r�ş�mler� 
gel�şt�rmek amacıyla, Merkez� Araştırma 
Laboratuvarı �ş b�rl�ğ� protokolü �mzalandı.İki üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarları tarafından yürütülen 

analizleri,araştırma-geliştirme, bilimsel ve teknik çalışmalara ait bütün 
iş ve işlemlerin yapılması gibi  birçok alanda mutabakata varılan İş 
birliği Protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar ve Şırnak  Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan 
tarafından imzalandı. 
Protokol imza görüşmesinde, Protokolün iki üniversitenin araştırma- 
geliştirme kalitesini ve  teknik başarısını  tırmandıracağını  belirterek 
konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 
 “ Mardin Artuklu Üniversitesi olarak bölgenin her türlü çözümleme ve 
teknik bilim analizlerine cevap vermek için yüksek donanımlı cihazlarla 
hizmet ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu protokol ile  iki üniversitenin 
araştırma kalitesine test-analiz ortak çalışmaları ile  başarılı bir etki 
yaratacağına inanıyorum.” dedi.
Şırnak Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile Mardin Artuklu 
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nın kendi imkânları 
çerçevesinde gerçekleştiremedikleri test ve tahlillerin karşılıklı talepler 
ile karşılanabileceği bilgisini veren MAÜ Merkezi Araştırma 
Laboratuvarı Müdürü Aziz Korkamaz, her iki kurumunda mevcut alt 
yapılarının ortak kullanımı konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğini 
ve her türlü bilimsel çalışmalarda taraarın karşılıklı  mevcut alt yapı 
olarak kullanabileceklerini ifade etti. 

MAÜ, Şırnak Ün�vers�tes�
�le Araştırma Laboratuvarı 

MAÜ,
Şam Ün�vers�tes� 
�le İş b�rl�ğ� Protokolü İmzaladı.

“Ülke olarak kardeş Suriye halkının daima yanında olduğumuzu her 
fırsatta dile getiriyoruz.  Üniversite olarak akademik ve bilimsel anlamda 
da daima onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün 
imzaladığımız protokol gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel 
çalışmalar, bilim insanları ve öğrencilerin akademik değişim 
programları, ortak seminer, panel, konferans, çalıştay ve kültürel etkinlik 
organizasyonları gibi birçok alanda mutabakata vardığımızı belirtmek 
isterim. Daha önce Özgür Halep Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğinin 
başarılı yansımalarının bir göstergesi olarak Suriye'nin bir başka bir 
üniversitesi ile de aynı akademik ve bilimsel tecrübe paylaşımına devam 
ediyoruz. Yapılacak ortak çalışma ve projelerden, kısa sürede olumlu 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. ”şeklinde konuştu.

Yakın zamanda benzer bir  anlaşmayı Özgür Halep Üniversitesi ile 
yaptıklarını hatırlatan  MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 

“Şam Üniversitesinde okuyan öğrenciler gerekli şartları sağladıklarında, 
Mardin Artuklu üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yatay geçiş 
sağlayabilecekler. Şam Üniversitesinin farklı kampüslerinde, MAÜ'ye ait 
TÖMER (Türkçe Öğretme Merkezi) kurumları açılarak TÖMER eğitimleri 
için sınıar tahsis edilecek. Mardin Artuklu Üniversitesinin ülkemizin 
birçok şehrinde düzenlediği YÖS ve TÖMER sınavları Şam 
Üniversitesinde de yapılabilecek.” 
Ortak çalışma ve projeler kapsamında birçok çalışmanın var olduğunu 
söyleyen Şanlı,  Şam Üniversitesi öğrencilerine takviye amaçlı internet 
üzerinden çeşitli derslerin ve kursların verilebileceğini ve üniversitenin 
öğrencileri arasından seçilecek başarılı öğrencilerin belli bir süre için 
Mardin Artuklu Üniversitesine misar öğrenci olarak kabul 
edilebileceklerini de sözlerine ekledi.  
İmza Törenin ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve 
öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda 
mutabakata varılan İşbirliği Protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Suriyeli Muhalif ve Devrimci Güçler 
Koalisyonu (SMDK) yönetimine bağlı olarak Suriye'nin Azez bölgesinde 
bulunan ve kurucuları arasında İHH'nında  yer aldığı  Şam 
Üniversitesinin  Rektörü Prof. Dr. İzzeddin Al-Kadour ile SDGM Eğitim 
Bakanı Huda Al-Absi tarafından imzalandı. 

Şam Üniversitesinden mezun olan öğrencilerin gerekli koşulları 
sağladıklarında Mardin Artuklu Üniversitesinde yüksek lisans 
programına kabul edilebileceklerini belirten MAÜ Uluslararası İlişkiler 
Koordinatörü Doç. Dr. Süleyman Şanlı, protokolün içeriğine dair verdiği 
bilgide şu  ifadelere yer verdi:

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�  ve Şam 
Ün�vers�tes� arasında karşılıklı �ş b�rl�ğ�n� ve 
ortak anlayışı teşv�k etmek ve gel�şt�rmek 
amacıyla, eğ�tsel ve b�l�msel �şb�rl�ğ� protokolü 
�mzalandı.

İş b�rl�ğ� Protokolü İmzaladı.

F�l�st�n'de meydana gelen hads�z vakıaların defi ve dah� İslam âlem�n�n selamet� �ç�n sabah namazında b�r araya 
gel�p dua etmek ve tüm Müslüman yürekler�n Kudüs �ç�n b�rl�kte çarpması maksadıyla 10 Mayıs 2021 günü 

sabah saat 03.30'da Mard�n Şak�r Nuhoğlu Cam��nde namaz kılındı.

MAÜ'den İsra�l  Terörüne Kınama Mesajı 

Mescid-i Aksâ'da meydana gelen olaylardan ötürü derin bir üzüntü 
duyduklarını aktaran Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar, 

“Mescid-İ Aksâ İçin Duada Buluşmak” adına düzenlenen birlik namazına; 
MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,  Mardin İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, 
MAÜ Genel Sekreteri Öğr. Gör. Ömer Murat Öter, İl Müftü yardımcısı Ali 
Çetin, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, birçok STK başkan ve mensupları, 
MAÜ akademisyenlerinden olan ve aslen Filistinli olan Dr. Öğr. Üyesi 
Huzeyfe Elhatib ve Doç. Dr. Haytem Hazne başta olmak üzere birçok 
akademisyen, öğrenci ve vatandaş hazır bulundu. 

“Hiçbir kutsal ve insani değer tanımayan ve bunlara saygısı olmayan 
işgalci İsrail yönetimi kanlı yüzünü bir kez daha göstererek Müslümanların 
ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da ibadet etmek amacıyla toplanan 
Müslümanlara saldırmış ve bu saldırılar sonucu yüzlerce masum Filistinli 
kardeşimiz yaralanmıştır. Yapılan bu  saldırı kıblemize ve kutsalımıza 
yapılmaktadır. İsrail, devlet terörü estirmektedir. Biz de dualarımızla 
oradaki kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Mescid-i Aksa için 

Sabah namazının eda edilmesinin ardından  İl Müftüsü Ali Hayri Çelik,  
Mescid-i Aksâ'nın özgürlüğü için dualarda bulundu. 

“Mardin, ziki yapısıyla Kudüs'e çok benzemektedir. Ruhları kardeş 
şehirlerdir. İnsanları da Kudüs'te Mescid-i Aksâ için canlarıyla mücadele 
edenler gibi olacaktır inşallah. Kudüs'ün anneleri çocuklarını Mescid-i 
Aksâ muhabbetiyle yetiştirmeseydi bugün bu derecede mücadele de 
yapılamayacaktı.” ifadelerini kullandı.

Mescid-İ Aksâ için duada buluşan cemaatin birlik duaları, Kur'an-ı 
Kerim'in okunmasının  ardından son buldu.

Mardin halkına Kudüs'e verdikleri destek sebebiyle müteşekkir 
olduklarını söyleyen Filistinli Dr. Öğr. Üyesi Huzeyfe Elhatib,

gayretimiz ve çabamız her düzeyde ve platformda devam edecektir.” 
dedi. 

“Burada olan savaş İslam'ın var olup olmama savaşıdır. Daha önce İsrail 
ile Araplar arasında cereyan eden savaşlarda dini hassasiyet pek 
önlenmemiştir. Ama şimdi mücadelenin temel faktörü dini bilinç ve 
şuurdur. Bu da Allah'ın yardımının geleceğinin büyük işaretidir.” şeklinde 
konuştu.

Mescid-i Aksâ'da olan savaşın toprak veya etnik bir savaş olmadığını 
dile getiren Filistinli Doç. Dr. Haytem Hazne Filistin'deki mücadelenin 
inanç ve akide mücadelesi olduğunu belirterek, 

'Mesc�d-� Aksâ' İç�n Duada Buluştular

Mübarek Ramazan ayını �drak ett�ğ�m�z ve b�n aydan daha hayırlı Kad�r geces�n� �hya etmeye 
hazırlandığımız günlerde h�çb�r kutsal ve �nsan� değer tanımayan ve bunlara saygısı olmayan 

�şgalc� İsra�l yönet�m� kanlı yüzünü b�r kez daha göstererek dün gece Müslümanların �lk kıbles� 
olan Mesc�d-� Aksâ'da �badet etmek amacıyla toplanan Müslümanlara saldırmış ve bu saldırılar 

sonucu yüzlerce masum F�l�st�nl� kardeş�m�z yaralanmıştır. 

Son b�rkaç yıldır önce ABD yönet�m�n�n Kudüs'ü İsra�l'�n başkent� olarak tanıması ardından da 
hang� odaklara h�zmet ett�kler� malum bazı “İslam” ülkeler�n�n İsra�l'� meşrulaştırma çabaları 
sonucunda g�derek daha pervasız ve acımasızlaşan S�yon�st yönet�m dün gecek� saldırılarıyla bu 

çabaların hang� amaca matuf olduğunu gösterm�şt�r.

Ne acıdır k� dün yaşananlara Türk�ye dışında c�dd� tepk�ler göster�lmem�ş, F�l�st�n, Kudüs ve 
Mesc�d-� Aksâ'nın esaret� adeta kanıksanır hale gelm�şt�r. Oysa unutulmaması gereken şudur; 

F�l�st�n meseles� sadece F�l�st�nl�ler�n ya da sadece Arapların değ�l tüm Müslümanların ve bütün 
�nsanlığın meseles�d�r. F�l�st�n'� ve Mesc�d-� Aksâ'yı savunmak �nsanlık onurunu savunmakla 

eşdeğerd�r. 

Bu �t�barla �şgalc� yönet�m�n� güvenl�k güçler�n�n bu pervasız saldırılarını b�r an evvel sona 
erd�rmeye ve Müslümanların en doğal hakkı olan �badetler�n� özgürce yapab�lmeler�n� engellemeye 

dönük g�r�ş�mler�nden vazgeçmeye çağırırken başkent� Kudüs olan bağımsız ve özgür F�l�st�n 
devlet� kurulana kadar dünyaya barış ve huzurun gelmeyeceğ�n� hatırlatıyor, uluslararası toplumu 

bu vahşet ve barbarlığı sona erd�rmek �ç�n gereken adımları atmaya davet ed�yoruz.
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MAÜ,  Kov�d-19 Sürec�n�
Mult�d�s�pl�ner Yaklaşımla Ele Aldı 

"COVID-19'la Mücadelede Multidisipliner Sağlık Yaklaşımları" başlığı 
altında COVID-19 pandemisinde; süreç yönetimi, test kitleri, tedavi ve aşı 
süreçleri, acil servislerin rolleri, beslenme, hemşirelik bakım yönetimi ve 
gebelerde COVID-19 yönetimi gibi farklı perspektierden yapılan,   
konularında uzman bilim insanları ile pandemi mücadelesinde 
yapılanları ve yapılması gerekenleri multidisipliner yaklaşımla 
değerlendirildi.

Online  olarak gerçekleşt i r i len  çal ıştaya ülkemizin  çeşi t l i 
üniversitelerinden katılım gösteren; hemşirelik, tıbbı laboratuvar, 
beslenme ve diyetetik, acil tıp uzmanlığı, viroloji, mikrobiyoloji, ebelik ve 
kadın doğum bölümlerinde alanında uzman 25 bilim insanı ve 
akademisyen araştırma ve deneyimlerini paylaştı.

Online Çalıştayın açılış konuşmalarını yapan MAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar,
“MAÜ olarak  çok yönlü sorunların analizi ve bunların iyileştirilmesi için 
alanında bilgi sahibi olan insanları bir araya getirerek, Covid-19 
pandemisine çok yönlü bir yaklaşımla daha etkili çözümler üretmeyi 
amaçladık. Son bir yılda yaşadıklarımız, bütün bir dünyanın ana 
gündeminin 'sağlık' olması sonucunu doğurdu. Sosyal bilimciler olarak 
bizlerde zihinlerimizi ekonomik, siyasi ve politik olaylarla salgına  
yöneltmiş durumdayız. Salgınların, yayıldıkları toplumları nasıl 
değiştirdiğini ve etkilerini araştırıyoruz. Özellikle sağlık alt yapımızın 
gücü, organize olma başarısı ve sağlık çalışanlarımızın fedakârlığı 
hepimiz için bir övünç kaynağı olabilecek özelliktedir. Bu konuda baş 

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� tarafından “COVID-19'la Mücadelede 
Mult�d�s�pl�ner Sağlık Yaklaşımları” başlığı altında düzenlenen onl�ne çalıştay büyük �lg� gördü.

Elbette yapılacak hala çok şey var ve kalıcı bir başarı elde edene kadar 
çalışmalarımızın devam etmesi gerekiyor.”dedi.

Pandeminin ilk ortaya çıktığı günden bugüne dek Sağlık Bakanlığının 
hastalığın tanı, tedavi, izalasyon ve temaslı takip lyasyon ekibinden 
gelişmiş bilişim sistemine, çağdaş teknoloji ile donatılmış yüksek 
kapasiteli hastanelerimizden üretilen 16 yerli aşı sürecine dek Türkiye'nin 
dünyada örnek oluşturan bir başarı yakaladığına değinen Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, üstün bir adanmışlık ile gayret 
gösteren sağlık çalışanlarının başarı destanı yazdıklarını ifade ederek, 
çağdaş vizyonu ile böylesine anlamlı bir çalıştayı düzenleyen Mardin 
Artuklu Üniversitesine ve emeği geçenlere  teşekkür etti. 

MaÜ olarak pandemiye karşı verilen bu mücadelede sağlık 
profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına katkı sunmak 
amacıyla böyle bir çalışmaya yer verdiklerini söyleyen Özcoşar, pandemi 
sürecinde böylesine zorlu bir çalışmayı yürüten başta üniversitemiz 
akademisyenleri olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini ileterek, yoğun 
çalışmaları arasında vakit ayırarak çalıştaya katılan Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'ye de şükranlarını sundu.

aktör olan sağlık bakanlığımız çok önemli çalışmalar yapıyor.

İki  gün boyunca önemli verilerin ve araştırmaların  paylaşıldığını  ifade 
eden  MAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü  Doç. Dr. Reşit 
Yıldız, tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgını kapsamında önemli 
saha çalışmalarının ve etkilerinin multidisipliner yaklaşımlarla ele 
alındığını belirterek çalıştayın tüm kesimler için son  derece verimli 
olacağına inandıklarını  aktardı.

MAÜ,
Özbek�stan'ın
Taşkent Devlet
Ekonom�
Ün�vers�tes� 
�le Protokol İmzaladı.

Taşkent'in  zihin ve gönül dünyalarımızın kadim bir kenti olduğunu ifade 
eden Özcoşar, Taşkent'in bilimsel ve akademik geçmişinin coğrafyamızın 
bilim ve akademik kodlarını oluşturduğunu ve Mardin'in de benzeri bir 
yapısı olduğunu söyleyerek, iki şehri ortak bir zemin oluşturarak 
buluşturabilecek başarılı faaliyetler yürütülmesini temenni etti.

Türkiye'de birçok üniversite ile ortak çalıştıklarını belirten Özbekistan 
Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Kongratbay 
Sharipov, Mardin Artuklu Üniversitesi ile çalışmanın memnuniyet verici 
olduğunu dile getirerek, 
“Türkiye gerek teknoloji gerekse  diğer alanlarda oldukça ilerde. Bizler 
eminiz ki bu tür iş birliklerimiz ile hem teknolojik hem de ilmi alanda 
birbirimizden ziyadesi ile istifade ederek verimli bir çalışma 
sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın somut adımlarının  en yakın zamanda atılacağının  
belirtildiği online protokol görüşmesi, taraarın  Mevlana Değişin 
Protokolünü imzalaması ile tamamlandı.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Özbek�stan Taşkent Devlet Ekonom� Ün�vers�tes� arasında Mevlana Değ�ş�m 
Programı kapsamında karşılıklı �ş b�rl�ğ�n� ve ortak anlayışı teşv�k etmek ve gel�şt�rmek amacıyla eğ�tsel ve 
b�l�msel �ş b�rl�ğ� protokolü �mzalandı.

Kongre'de, Türkiye'nin şehirlerine özgü modern kentleşme, çok sesli, çok 
kültürlü şehirler, kültürel ve sosyal yaşam, şehirlerin şiir ve edebiyatta ki 
yansımaları, şehirlerin mimarlık eserleri ve modern şehir tarihi 
teorilerinin çöküşü gibi konuların konuşulduğu online kongreye, Mardin 
Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın  yanı sıra, ASBÜ 
Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmet Doğan, Türkiye 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Muhammet 
Hekimoğlu ile çok sayıda şehir tarihi yazarları katıldı.

Kadim şehirlerin, zengin ilmi ve kültürel sembollerini dikkate  alan aklı 
selim, kalbi selim ve zevki selim alimler yetiştirerek şehir ruhunun 
yüceltilmesinin mümkün kılınabileceğine inandıklarını söyleyen 
Özcoşar, bir şehre kimlik kazandıran en büyük etkenin orada yaşayan 
halk olduğunu belirterek, halkın sahip oldukları dil ve kültürlerin o şehrin 
sanattan  mimariye, edebiyattan inanca dek tüm olguların o şehrin 
ruhunu yansıdığını ifâde etti.

Kadim şehirleri tılsımlı yapan en büyük etkenin temelinde "mozaik 
kültürün"nün kilit taşı olduğunu söyleyen Özcoşar, çok kültürlü ve çok dilli 
bir coğrafyanın üniversitesi olarak "Mardin Artuklu Üniversitesi'nin en 
dikkat çekici özelliği kurulduğu andan itibaren özgün bir sosyal bilimler 
üniversitesi olma vizyonunu kendine ilke edinmiş olmasıdır. Özetle; 
özgün, özgür ve özne olma çabasıyla akademik yaklaşım gösteren 
üniversitemiz, bilginin ilim irfan ve hikmet denklemleri ile yeniden 
üretilmesini esas alan bir anlayış ile  hareket etmektedir.” dedi.

Şehirlerin tarihte ve günümüzde inşa edilmiş mimari yapıları ile tarihi 
semtleriyle bir çok medeniyetleri içinde bulundurması üzerine 
konuşmaların yapıldığı “5. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi” 
bu yıl Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde online olarak  
gerçekleştirildi. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, böylesine 
seçkin bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını 
belirterek kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese  
şükranlarını sundu.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Türk�ye Yazarlar B�rl�ğ� �ş 
b�rl�ğ�nde gerçekleşt�r�len  “V. M�lletlerarası Şeh�r Tar�h� 
Yazarları Kongres�” başladı.

Uluslararası Şeh�r
Tar�h� Yazarları
5. Kez B�r Araya Geld�

Alanında nadir denilebilecek bir bilgi şöleninin medeniyetin yüz akı olan, 
çok dilli, çok kültürlü yapısıyla birlikte yaşama kültürünün en güzel 
örneğinin yaşandığı Mardin şehrinde gerçekleştiriliyor olmasının ayrı bir 
öneme sahip olduğunu belirten Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı  Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, UNESCO tarafından belirlenen verilere göre 
ülkemizde 39 dilin olduğunu ve  küreselleşme ile birlikte çeşitlilik 
gösteren dil ve kültürlerin yok olma tehlikesi altında olduğunu belirterek, 
ülkemizdeki yerel  yönetim ve üniversitelerin bulundukları şehrin dil ve 
kültürlerine  saygı duyan bir çaba içerisinde olduklarını görmek 
memnuniyet verici dedi.
Türkiye Yazarlar Birliğinin ön ayak olduğu ve Mardin Artuklu 
Üniversitesinin  katkı sunduğu kongrenin iki gün boyunca  toplamda 9 
oturum ile birlikte 34 tebliğin sunulduğu bildirildi.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ev sah�pl�ğ�nde; Türk 
D�l Kurumu, Devlet T�yatroları Genel Müdürlüğü, 
Urla Kaymakamlığı ve Urla Beled�ye Başkanlığı 
paydaşlığında gerçekleşt�r�len 'Doğumunun 100. 
Yılında Necat� Cumalı' onl�ne sempozyumu yoğun 
�lg� gördü.

“ Necati Cumalı'nın sahip olduğu romancı, hikayeci, tiyatrocu, senarist ve 
şair  kimliğinde olmasının onun dil ile kurduğu ilişkide her bir türün 
gerektirdiği şartının, tekniğinin ve yönteminin kavramlarını hakimiyeti 
altına almasından kaynaklanmakta olduğunu görüyoruz. Tüm 
eserlerinde her bir türe özgü kullanılan episdemik alanı çok net bir şekilde 
ortaya koymuştur.” dedi.

 Online olarak düzenlenen Sempozyuma katılan; Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü Başdramaturgu'su Canan Kırımsoy, Urla Kaymakamı Murtaza 
Dayanç, Türk Dil  Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Emre, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özcan, ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt'un açılış 
konuşmalarının ardından sempozyum oturumlar hâlinde devam etti. 

Necati Cumalı'nın güzel Türkçemize verdiği katkılardan birinin de  yazdığı  
ve üstesinden geldiği  dil kullanımı olduğunu söyleyen Emre, Cumalı'nın  
dili;  bir eğitim,  bir telkin aracı veya  ideolojik bir araç  olarak 
görmediğini, aksine  dili bir ontolojik var oluş alanı olarak gördüğünü 
ifade etti.

 MAÜ, 
Doğumunun 100. Yılında

Necat� Cumalı'yı
Sempozyumla Andı

Kendisine vatanının neresi olduğu sorulunca  'benim  vatanım Türkçe'nin 
bizatihi kendisidir' ifadeleri ile cevap veren Necati Cumalı'nın  kendisini 
özetlediğine dikkat çekerek konuşmalarına başlayan  Türk Dil Kurumu 
Bilim Üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmet Emre: 

Şiir, roman, hikâye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser 
vermiş çok yönlü bir yazar olan, Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının 
tanınmış kişilerinden  Necati Cumalı'nın Türk Edebiyatına katkılarının 
ele alındığı bilgi şöleni edebiyatseverler başta olmak üzere birçok kesim 
tarafından ilgiyle izlendi.
Necati Cumalı'nın sahip olduğu yerellikler ile evrenselliği yakalayan bir 
sanatçı olduğuna değinerek açılış konuşmalarını yapan Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt; sanat, edebiyat ve 
tarih bağlamında sempozyumu değerlendirerek MAÜ'nün bir sosyal 
bilimler üniversitesi olarak; diller, dinler, edebiyatlar, mimari, kültürel, 
sanatsal ve turizm alanlarında bu tür  bilimsel faaliyetleri 
sürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edeceğini ifade ederek 
sempozyumun son derece önemli olduğunu vurguladı.
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Pandemiden ötürü online olarak gerçekleştirilen protokol imza 
görüşmesinde, protokolün iki üniversitenin araştırma kalitesini ve  öğrenci 
başarısını tırmandıracağını  belirterek konuşmalarına başlayan MAÜ 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 
 “Özbekistan'dan bir üniversite ile yapacağımız  protokolden ötürü sevinç 
duydum. İnşallah Rektör Prof. Dr. Kongratbay Sharipov'u ileriki süreçlerde 
burada misar etme imkânı buluruz. Bugün imzaladığımız protokol 
gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve 
öğrencilerin akademik değişim programlarının; iki üniversitenin 
araştırma kalitesi ile hem öğrenci başarısını hem de akademik 
başarısının artmasında bir etkisi olacağını düşünüyorum. Rektör 
Sharipov'a ve heyetine saygılarımı sunuyor, kendilerine  protokol için 
teşekkür ediyorum.” dedi.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve 
öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda 
mutabakata varılan iş birliği Protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Özbekistan Taşkent Devlet Ekonomi 
Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Kongratbay Sharipov tarafından imzalandı. 



MAÜ,  Kov�d-19 Sürec�n�
Mult�d�s�pl�ner Yaklaşımla Ele Aldı 

"COVID-19'la Mücadelede Multidisipliner Sağlık Yaklaşımları" başlığı 
altında COVID-19 pandemisinde; süreç yönetimi, test kitleri, tedavi ve aşı 
süreçleri, acil servislerin rolleri, beslenme, hemşirelik bakım yönetimi ve 
gebelerde COVID-19 yönetimi gibi farklı perspektierden yapılan,   
konularında uzman bilim insanları ile pandemi mücadelesinde 
yapılanları ve yapılması gerekenleri multidisipliner yaklaşımla 
değerlendirildi.

Online  olarak gerçekleşt i r i len  çal ıştaya ülkemizin  çeşi t l i 
üniversitelerinden katılım gösteren; hemşirelik, tıbbı laboratuvar, 
beslenme ve diyetetik, acil tıp uzmanlığı, viroloji, mikrobiyoloji, ebelik ve 
kadın doğum bölümlerinde alanında uzman 25 bilim insanı ve 
akademisyen araştırma ve deneyimlerini paylaştı.

Online Çalıştayın açılış konuşmalarını yapan MAÜ Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar,
“MAÜ olarak  çok yönlü sorunların analizi ve bunların iyileştirilmesi için 
alanında bilgi sahibi olan insanları bir araya getirerek, Covid-19 
pandemisine çok yönlü bir yaklaşımla daha etkili çözümler üretmeyi 
amaçladık. Son bir yılda yaşadıklarımız, bütün bir dünyanın ana 
gündeminin 'sağlık' olması sonucunu doğurdu. Sosyal bilimciler olarak 
bizlerde zihinlerimizi ekonomik, siyasi ve politik olaylarla salgına  
yöneltmiş durumdayız. Salgınların, yayıldıkları toplumları nasıl 
değiştirdiğini ve etkilerini araştırıyoruz. Özellikle sağlık alt yapımızın 
gücü, organize olma başarısı ve sağlık çalışanlarımızın fedakârlığı 
hepimiz için bir övünç kaynağı olabilecek özelliktedir. Bu konuda baş 

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� tarafından “COVID-19'la Mücadelede 
Mult�d�s�pl�ner Sağlık Yaklaşımları” başlığı altında düzenlenen onl�ne çalıştay büyük �lg� gördü.

Elbette yapılacak hala çok şey var ve kalıcı bir başarı elde edene kadar 
çalışmalarımızın devam etmesi gerekiyor.”dedi.

Pandeminin ilk ortaya çıktığı günden bugüne dek Sağlık Bakanlığının 
hastalığın tanı, tedavi, izalasyon ve temaslı takip lyasyon ekibinden 
gelişmiş bilişim sistemine, çağdaş teknoloji ile donatılmış yüksek 
kapasiteli hastanelerimizden üretilen 16 yerli aşı sürecine dek Türkiye'nin 
dünyada örnek oluşturan bir başarı yakaladığına değinen Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, üstün bir adanmışlık ile gayret 
gösteren sağlık çalışanlarının başarı destanı yazdıklarını ifade ederek, 
çağdaş vizyonu ile böylesine anlamlı bir çalıştayı düzenleyen Mardin 
Artuklu Üniversitesine ve emeği geçenlere  teşekkür etti. 

MaÜ olarak pandemiye karşı verilen bu mücadelede sağlık 
profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına katkı sunmak 
amacıyla böyle bir çalışmaya yer verdiklerini söyleyen Özcoşar, pandemi 
sürecinde böylesine zorlu bir çalışmayı yürüten başta üniversitemiz 
akademisyenleri olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini ileterek, yoğun 
çalışmaları arasında vakit ayırarak çalıştaya katılan Sağlık Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'ye de şükranlarını sundu.

aktör olan sağlık bakanlığımız çok önemli çalışmalar yapıyor.

İki  gün boyunca önemli verilerin ve araştırmaların  paylaşıldığını  ifade 
eden  MAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü  Doç. Dr. Reşit 
Yıldız, tüm dünyanın mücadele ettiği Covid-19 salgını kapsamında önemli 
saha çalışmalarının ve etkilerinin multidisipliner yaklaşımlarla ele 
alındığını belirterek çalıştayın tüm kesimler için son  derece verimli 
olacağına inandıklarını  aktardı.

MAÜ,
Özbek�stan'ın
Taşkent Devlet
Ekonom�
Ün�vers�tes� 
�le Protokol İmzaladı.

Taşkent'in  zihin ve gönül dünyalarımızın kadim bir kenti olduğunu ifade 
eden Özcoşar, Taşkent'in bilimsel ve akademik geçmişinin coğrafyamızın 
bilim ve akademik kodlarını oluşturduğunu ve Mardin'in de benzeri bir 
yapısı olduğunu söyleyerek, iki şehri ortak bir zemin oluşturarak 
buluşturabilecek başarılı faaliyetler yürütülmesini temenni etti.

Türkiye'de birçok üniversite ile ortak çalıştıklarını belirten Özbekistan 
Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Kongratbay 
Sharipov, Mardin Artuklu Üniversitesi ile çalışmanın memnuniyet verici 
olduğunu dile getirerek, 
“Türkiye gerek teknoloji gerekse  diğer alanlarda oldukça ilerde. Bizler 
eminiz ki bu tür iş birliklerimiz ile hem teknolojik hem de ilmi alanda 
birbirimizden ziyadesi ile istifade ederek verimli bir çalışma 
sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Anlaşmanın somut adımlarının  en yakın zamanda atılacağının  
belirtildiği online protokol görüşmesi, taraarın  Mevlana Değişin 
Protokolünü imzalaması ile tamamlandı.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Özbek�stan Taşkent Devlet Ekonom� Ün�vers�tes� arasında Mevlana Değ�ş�m 
Programı kapsamında karşılıklı �ş b�rl�ğ�n� ve ortak anlayışı teşv�k etmek ve gel�şt�rmek amacıyla eğ�tsel ve 
b�l�msel �ş b�rl�ğ� protokolü �mzalandı.

Kongre'de, Türkiye'nin şehirlerine özgü modern kentleşme, çok sesli, çok 
kültürlü şehirler, kültürel ve sosyal yaşam, şehirlerin şiir ve edebiyatta ki 
yansımaları, şehirlerin mimarlık eserleri ve modern şehir tarihi 
teorilerinin çöküşü gibi konuların konuşulduğu online kongreye, Mardin 
Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar'ın  yanı sıra, ASBÜ 
Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmet Doğan, Türkiye 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Başkanı Prof.Dr. Muhammet 
Hekimoğlu ile çok sayıda şehir tarihi yazarları katıldı.

Kadim şehirlerin, zengin ilmi ve kültürel sembollerini dikkate  alan aklı 
selim, kalbi selim ve zevki selim alimler yetiştirerek şehir ruhunun 
yüceltilmesinin mümkün kılınabileceğine inandıklarını söyleyen 
Özcoşar, bir şehre kimlik kazandıran en büyük etkenin orada yaşayan 
halk olduğunu belirterek, halkın sahip oldukları dil ve kültürlerin o şehrin 
sanattan  mimariye, edebiyattan inanca dek tüm olguların o şehrin 
ruhunu yansıdığını ifâde etti.

Kadim şehirleri tılsımlı yapan en büyük etkenin temelinde "mozaik 
kültürün"nün kilit taşı olduğunu söyleyen Özcoşar, çok kültürlü ve çok dilli 
bir coğrafyanın üniversitesi olarak "Mardin Artuklu Üniversitesi'nin en 
dikkat çekici özelliği kurulduğu andan itibaren özgün bir sosyal bilimler 
üniversitesi olma vizyonunu kendine ilke edinmiş olmasıdır. Özetle; 
özgün, özgür ve özne olma çabasıyla akademik yaklaşım gösteren 
üniversitemiz, bilginin ilim irfan ve hikmet denklemleri ile yeniden 
üretilmesini esas alan bir anlayış ile  hareket etmektedir.” dedi.

Şehirlerin tarihte ve günümüzde inşa edilmiş mimari yapıları ile tarihi 
semtleriyle bir çok medeniyetleri içinde bulundurması üzerine 
konuşmaların yapıldığı “5. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi” 
bu yıl Mardin Artuklu Üniversitesinin ev sahipliğinde online olarak  
gerçekleştirildi. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, böylesine 
seçkin bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını 
belirterek kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese  
şükranlarını sundu.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ve Türk�ye Yazarlar B�rl�ğ� �ş 
b�rl�ğ�nde gerçekleşt�r�len  “V. M�lletlerarası Şeh�r Tar�h� 
Yazarları Kongres�” başladı.

Uluslararası Şeh�r
Tar�h� Yazarları
5. Kez B�r Araya Geld�

Alanında nadir denilebilecek bir bilgi şöleninin medeniyetin yüz akı olan, 
çok dilli, çok kültürlü yapısıyla birlikte yaşama kültürünün en güzel 
örneğinin yaşandığı Mardin şehrinde gerçekleştiriliyor olmasının ayrı bir 
öneme sahip olduğunu belirten Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı  Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, UNESCO tarafından belirlenen verilere göre 
ülkemizde 39 dilin olduğunu ve  küreselleşme ile birlikte çeşitlilik 
gösteren dil ve kültürlerin yok olma tehlikesi altında olduğunu belirterek, 
ülkemizdeki yerel  yönetim ve üniversitelerin bulundukları şehrin dil ve 
kültürlerine  saygı duyan bir çaba içerisinde olduklarını görmek 
memnuniyet verici dedi.
Türkiye Yazarlar Birliğinin ön ayak olduğu ve Mardin Artuklu 
Üniversitesinin  katkı sunduğu kongrenin iki gün boyunca  toplamda 9 
oturum ile birlikte 34 tebliğin sunulduğu bildirildi.

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� ev sah�pl�ğ�nde; Türk 
D�l Kurumu, Devlet T�yatroları Genel Müdürlüğü, 
Urla Kaymakamlığı ve Urla Beled�ye Başkanlığı 
paydaşlığında gerçekleşt�r�len 'Doğumunun 100. 
Yılında Necat� Cumalı' onl�ne sempozyumu yoğun 
�lg� gördü.

“ Necati Cumalı'nın sahip olduğu romancı, hikayeci, tiyatrocu, senarist ve 
şair  kimliğinde olmasının onun dil ile kurduğu ilişkide her bir türün 
gerektirdiği şartının, tekniğinin ve yönteminin kavramlarını hakimiyeti 
altına almasından kaynaklanmakta olduğunu görüyoruz. Tüm 
eserlerinde her bir türe özgü kullanılan episdemik alanı çok net bir şekilde 
ortaya koymuştur.” dedi.

 Online olarak düzenlenen Sempozyuma katılan; Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü Başdramaturgu'su Canan Kırımsoy, Urla Kaymakamı Murtaza 
Dayanç, Türk Dil  Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmet Emre, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Özcan, ve Mardin 
Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt'un açılış 
konuşmalarının ardından sempozyum oturumlar hâlinde devam etti. 

Necati Cumalı'nın güzel Türkçemize verdiği katkılardan birinin de  yazdığı  
ve üstesinden geldiği  dil kullanımı olduğunu söyleyen Emre, Cumalı'nın  
dili;  bir eğitim,  bir telkin aracı veya  ideolojik bir araç  olarak 
görmediğini, aksine  dili bir ontolojik var oluş alanı olarak gördüğünü 
ifade etti.

 MAÜ, 
Doğumunun 100. Yılında

Necat� Cumalı'yı
Sempozyumla Andı

Kendisine vatanının neresi olduğu sorulunca  'benim  vatanım Türkçe'nin 
bizatihi kendisidir' ifadeleri ile cevap veren Necati Cumalı'nın  kendisini 
özetlediğine dikkat çekerek konuşmalarına başlayan  Türk Dil Kurumu 
Bilim Üyesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmet Emre: 

Şiir, roman, hikâye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser 
vermiş çok yönlü bir yazar olan, Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının 
tanınmış kişilerinden  Necati Cumalı'nın Türk Edebiyatına katkılarının 
ele alındığı bilgi şöleni edebiyatseverler başta olmak üzere birçok kesim 
tarafından ilgiyle izlendi.
Necati Cumalı'nın sahip olduğu yerellikler ile evrenselliği yakalayan bir 
sanatçı olduğuna değinerek açılış konuşmalarını yapan Mardin Artuklu 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Bozkurt; sanat, edebiyat ve 
tarih bağlamında sempozyumu değerlendirerek MAÜ'nün bir sosyal 
bilimler üniversitesi olarak; diller, dinler, edebiyatlar, mimari, kültürel, 
sanatsal ve turizm alanlarında bu tür  bilimsel faaliyetleri 
sürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edeceğini ifade ederek 
sempozyumun son derece önemli olduğunu vurguladı.
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Pandemiden ötürü online olarak gerçekleştirilen protokol imza 
görüşmesinde, protokolün iki üniversitenin araştırma kalitesini ve  öğrenci 
başarısını tırmandıracağını  belirterek konuşmalarına başlayan MAÜ 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 
 “Özbekistan'dan bir üniversite ile yapacağımız  protokolden ötürü sevinç 
duydum. İnşallah Rektör Prof. Dr. Kongratbay Sharipov'u ileriki süreçlerde 
burada misar etme imkânı buluruz. Bugün imzaladığımız protokol 
gereği iki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve 
öğrencilerin akademik değişim programlarının; iki üniversitenin 
araştırma kalitesi ile hem öğrenci başarısını hem de akademik 
başarısının artmasında bir etkisi olacağını düşünüyorum. Rektör 
Sharipov'a ve heyetine saygılarımı sunuyor, kendilerine  protokol için 
teşekkür ediyorum.” dedi.

İki üniversite arasında ortak bilimsel çalışmalar, bilim insanları ve 
öğrencilerin akademik değişim programları gibi birçok alanda 
mutabakata varılan iş birliği Protokolü, Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve Özbekistan Taşkent Devlet Ekonomi 
Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Kongratbay Sharipov tarafından imzalandı. 
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Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�
M�dyat Sanat ve Tasarım Fakültes�n� Açtı

“Türkiye şartlarında, Yüksek Öğretim Kurumunun yaklaşımları 
ve öğrencilerin eğilimleri doğrultusunda ki kirlerini 
değerlendirerek; Midyat'ın kendi tabiatına, tarihine ve ruhuna 
eş olabilecek, mühendisliği sanatla harmanlayan 'Sanat ve 
Tasarım Fakültesini kurduk. Geleceğin mesleği olabilecek bir 
fakültenin temelini attık.  Bu pencereden bakınca Midyat'ın 
oldukça şanslı olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Türkiye'de bu denli hızlı bir fakülte kuruluş sürecini 
tamamlayan ilçelerin nadir olduğunu vurgulayan Özcoşar, 
Midyat Kaymakamlığının, Midyat Belediyesinin ve Şehrin ileri 
gelenlerinin ortaya koyduğu çabanın takdirin üzerinde 
olduğunu ve kendilerine minnettar olduklarını belirtti.

Öğrenci odaklı ve insanı merkeze alan bir anlayışla kendine 
özgü sosyal ve kültürel özellikleri ile marka şehir haline gelen 
Midyat'ın yerel değerlerini ve sanatlarını, akademik kanallarla 
evrensele taşımanın önemli bir adım olduğunu ifade eden 
Özcoşar,  Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 
açılan programlarla, Midyat'a gelecek öğrencilerin şehre 
sosyal ve kültürel birikime büyük katkılar sunacağına 
inandığını ifade etti.

Midyat Belediyesi bünyesindeki Kültür Turizm Tanıtım Os 
Binası, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Midyat Belediyesi 
arasında yapılan protokol ile sanat ve Tasarım Fakültesi İdari 
Hizmet Binası  olarak tahsis edildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sanat ve Tasarım Fakültesi'nin 
aynı üniversitede bulunduğu Türkiye'de ikinci üniversite olarak 
Mardin Artuklu Üniversitesinde açıldığını belirten MAÜ 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar: 

Midyat'ın sıradan bir ilçe olmadığını söyleyen Midyat 
kaymakamı Tekin Dundar,  Midyat'ın  ayrıca değerlendirilmesi 
gereken, kendi içinde büyük potansiyeller barındıran, kadim 
bir kültür, yönetim, bilim ve  ticaret merkezi olduğunun altını 
çizerek ilçeye kurulan fakültenin güzel gelişmelere vesile 
olacağına  inandığını  söyledi. 

“Mardin'in ilçeleri arasında olan Midyat'ın ilk fakültesinin 
açılışını yapıyoruz. Yerel ve evrensel değerlerden güç alarak 
ilim, kültür, sanat ve teknolojide uluslararası alanda özgün ve 
yaratıcı olma vizyonu ile hedeerine ulaşmaya çalışan Mardin 
Artuklu Üniversitesi  Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin 
açılmasıyla bu yolda önemli bir adım  atmıştır. Midyat  gibi 
farklı dillerin, dinlerin ve kültürlerin hayat imkânı bulduğu 
bölgede,  çağdaş bir fakülte projesinin ivedilikle sonuç 

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin,  sürece ilişkin yaptığı 
açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

Mard�n Artuklu Ün�vers�tes�, Cumhurbaşkanı Kararnames� �le kurulan 
“Mard�n Artuklu Ün�vers�tes� M�dyat Sanat ve Tasarım Fakültes�n�n İdar� 

Dekanlık B�nasını törenle açtı.

Mardin Artuklu Üniversitesi, Midyat Kaymakamlığı ve Midyat 
Belediyesinin ortak çalışmaları sonucu 2021 yılında Fakülte 
Derslik Binalarının yapımına başlanacağı ve  Midyat Belediye 
Başkanı Veysi Şahin'in  kendi sermayesi ile Midyat'ta bir yurt 
binası yapımına başlayacağı  müjdesi verildi.

'Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi' İdari Dekanlık Binası'nın 
açılışına; MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Genel 
Sekreter Yardımcısı Tarık Demir, Midyat Sanat ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Mehmet Cemal Oğuz ve Midyat 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ekrem Akman,  Midyat 
Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Kaymakamı Tekin 
Dundar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile basın mensupları katıldı.

bularak hayata geçmesi bizim için onur vericidir. Fakültenin 
açılma sürecinde yoğun gayret gösteren başta  MAÜ Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Özcoşar başta olmak üzere, Midyat 
Kaymakamı Tekin Dundar ve emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.”
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