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TARİHÇE 

Fakültemiz 2007 yılında 5662 sayılı Kanunla Fen-Edebiyat Fakültesi 

olarak başlangıçta kurulmuş olup, 05/02/2010 tarihinde Bakanlar   

Kurulunca ismi 04/03/2010 tarihinde Resmî Gazete’ de Edebiyat   

Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz bünyesinde Antropoloji, 

Arap Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji, Eğitim Bilimleri, Fars Dili ve  

Edebiyatı, Felsefe, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kürt Dili ve Edebiyatı, 

Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Süryani Dili ve Edebiyatı, Tarih, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleriyle eğitim-öğretim faaliyetlerini 

sürdürmektedir.  

 

GÖREV (MİSYON) 

Fakültemiz, yetkin kadrolar ve yenilikçi yaklaşımlarla çözüm odaklı 

hareket eden, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, tahlil-sentez  

yapabilen, eleştirel bir yaklaşım ile bilimsel bilginin evrenselliği    

ilkesini benimsemiş, ahlak, bilgi ve üretim çerçevesinde çalışmalarını 

yürüten, kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştirmeyi kendisine  

görev olarak benimsemiştir. 

 

HEDEF (VİZYON) 

Fakültemiz, sosyal bilimler alanında ülkemizin ihtiyaçlarına göre  
hareket ederek yol gösterici olan, farklı kültürlerin bir araya            

getirilmesinde belirleyici rol oynayan, ulusal ve uluslararası alanda 

ayrıcalıklı bir yer edinmeyi ve rekabetçi bir kurum olmayı kendine 

hedef olarak benimsemiştir. 
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STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM OLANAKLARI 

Bölümümüz eğitim-öğretim müfredatında bir staj zorunluluğu 
yoktur. Fakat kendini geliştirmek için staj yapmak isteyen        
öğrencilerimize de müzelerde ya da sivil toplum kuruluşlarında 
staj olanakları ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler        
yapılmaktadır. Buna ek olarak Erasmus+ değişim programı kap-
samında öğrencilerimiz Avrupa ülkelerinde 3 ay yaz sezonu kap-
samında ve gerekli şartları sağlamaları halinde staj hareketliliğin-
den faydalanabilirler. 
 
YURTDIŞI İŞBİRLİKLERİ 
 
Öğrencilerimiz gerekli şartları yerine getirdiklerinde Erasmus+ 
ve Mevlana değişim programlarından faydalanabilirler. Erasmus 
Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim        
programıdır. Ayrıca öğrenciler programa katılmış olan başka bir 
ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj            
yapabilirler. Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü, 
öğrencilerine öğrenci değişim programına katılarak bir sömestr 
ya da bir yılı yurtdışında partner üniversitelerden birinde geçirme 
fırsatı sunmaktadır. Bu amaçla, 2014 yılından beri Bölümümüz, 
Avrupa Birliği Erasmus+ Programına aktif şekilde katılmaktadır. 
Erasmus+ Programına katılan öğrenciler ortaklık anlaşmamız bu-
lunan üniversitelerde üç ay ya da tüm akademik yıl boyunca kala-
bilirler. Erasmus öğrencileri AB hareketlilik hibesinden yararla-
nabilirler. Öğrenciler Erasmus değişim döneminin sonunda kendi 
üniversitelerine dönmeli ve programlarını tamamlamalıdırlar. 
 
Erasmus + değişim programı kapsamında anlaşmalı olduğumuz 
Üniversiteler: 
Ludwigsburg University of Education / Austuria 
University of Catania / Italy 
 

 
 

 

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 

TARİHÇE 
 
Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Bir yıl İngilizce hazırlık ve dört 
yıl lisans eğitiminden oluşan lisans programı 2010-2011 akademik       
yılında  eğitime  başlamıştır.  Antropoloji  Bölümü  Sosyal-Kültürel  
Antropoloji  vizyonuna ağırlık veren bir eğitim stratejisi izlemektedir. 
Buna ek olarak, bölümümüzde Fiziki Antropoloji ve Paleoantropoloji 
alanlarında da dersler verilmekte ve bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. 
 
BÖLÜMÜN PUAN TÜRÜ VE ÖZEL ŞARTLAR 
 
Antropoloji Bölümü YKS sonuçlarında Eşit Ağırlık (EA) puan türüne 
göre öğrenci alımı yapmaktadır. Ders müfredatımızın %30 İngilizce ol-
masından dolayı lisans programımıza yerleşmiş olan öğrenciler İngilizce 
yeterlilikten muaf olmadıkları takdirde 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimini 
geçmek zorundadırlar. 

 
İSTİHDAM OLANAKLARI 
 
Mezunlarımız, üniversitelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki 
kurum ve kuruluşlarda (HAGEM, müzeler vb.), Devlet Planlama Teşki-
latı, Türkiye İstatistik Kurumu, TRT, belediyeler, kadın ve aile araştırma 
merkezleri, sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşlarda araştırmacı olarak 
çalışabilmektedirler. Bununla birlikte; araştırma şirketleri, basın-yayın 
kuruluşları, ergonomi alanında çalışma yapan kuruluşlar, danışmanlık 
şirketleri, reklam şirketleri, sosyal sorumluluk projeleri başlıca çalıştıkla-
rı alanlardır. Son dönemde şirketlerin insan kaynakları, stratejik pazarla-
ma, halkla ilişkiler ve müşteri hizmetleri departmanlarında da görev al-
maya başlamışlardır. Özellikle insan kaynakları yönetimi ile tüketici 
davranışlarını ele alan pazarlama uygulamaları antropoloji bölümü     
mezunlarının görev alması gereken alanlar haline gelmiştir. 
 



 
AKADEMİK KADRO 

Doç. Dr. Süleyman ŞANLI (Sosyal Kültürel Antropoloji 
Anabilim Dalı) 
 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ACAR (Fiziki Antropoloji 
Anabilim Dalı) 
 
Dr. Öğr. Üyesi Halit YEŞİLMEN (Sosyal-Kültürel Antropoloji 
Anabilim Dalı) 
 
Dr. Öğr. Üyesi Abu Bakar SIDDIQ (Paleoantropoloji 
Anabilim Dalı)  
 
Dr. Semra Özlem DİŞLİ (Sosyal-Kültürel Antropoloji 
Anabilim Dalı)  
Arş. Gör. Çağdaş ERDEM (Paleoantropoloji Anabilim 
Dalı) 
 
Arş. Gör. Neslihan AKBULUT (Sosyal-Kültürel Antropoloji 
Anabilim Dalı)  
 
Arş. Gör. Ali BEDİR (Sosyal-Kültürel Antropoloji Anabilim 
Dalı) 

Ayrıca öğrencilerimiz Mevlana değişim programı ile bölümler arası     
anlaşma olması halinde hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın          
dünyadaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim alabilirler. 
Mevlana değişim programı kapsamında yurtdışından üniversitelerle    
işbirliği görüşmeleri devam etmekte olup bu program üzerinden de     
öğrencilerimize yurtdışı deneyim imkanları sunulacaktır. 
 
SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI 
 
Antropoloji Bölümünde aktif olarak faaliyet gösteren MAÜ Antropoloji 
Topluluğu her yıl çeşitli aktiviteler ve faaliyetler düzenlemektedir.    
Antropoloji Topluluğu, alanında uzman bireylerin katıldığı öğrencilerin 
farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmayı teşvik etmeyi amaçlayan 
“Antropoloji Konuşmaları” başlıklı konuşma serilerini düzenlemektedir. 
Öğrenci topluluğu olarak faaliyet gösteren Antropoloji Topluluğu, çeşitli 
etkinliklerle de öğrencilerin sosyalleşmesi ve kaynaşması için             
faaliyetlerde bulunmaktadır. 
 
ÇİFT ANADAL VE YANDAL OLANAKLARI 
 
Antropoloji   Bölümü, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından   
itibaren  Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji    
Bölümü ile çift anadal programı işletmektedir. 
 
 
Türkiye’de lisans  müfredatı %30 İngilizce olan ilk ve tek bölüm   
olma özelliği taşıyan Antropoloji Bölümü akademik kadrosu, ulusal ve 
uluslararası üniversitelerde eğitim görmüş 8 öğretim elemanından    
oluşmaktadır. 

 
 
 
 

 



 
Lisans eğitimini tamamlayan Arkeoloji Bölümü öğrencileri  
Arkeolog unvanı alırlar. Yurtiçi ve yurtdışı Arkeoloji Bilim Dalı 
ve bununla ilişkili Restorasyon-Konservasyon, Antropoloji, Eski-
çağ Dilleri ve Kültürleri, Eskiçağ Tarihi ve Sanat Tarihi Bilim 
Dallarında lisansüstü eğitim yapabilirler. T.C. Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü bünyesinde Merkez Teşkilatı,   
Müzeler ve Anıtlar Kurulları uzman kadrolarında, Üniversitelerin 
akademik kadrolarında, Özel Müzelerde, Vakıflar Genel         
Müdürlüğü’nde, Belediyeler ’in KUDEB birimlerinde, Restoras-
yon şirketlerinde, Arkeolojik Kazı için hizmet sunan şirketlerde, 
Üniversite, Devlet ya da Vakıf Araştırma Enstitülerinde ve Mü-
zayede şirketleri gibi kurumlarda araştırmacı, danışman ve uz-
man olarak çalışabilirler. 
 
ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA 
 PROJELERİ 
 
MARDİN İLİ, DERİK, MAZIDAĞI VE SAVUR İLÇELERİ 
ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI 
 

Günümüzde Mardin Eşiği veya Tur Abdin olarak bilinen bölge 
MÖ 2. binyılın ortalarından itibaren   çivi   yazılı   kaynaklarda   
ve   özellikle   Orta   Assur   döneminde   Kašiari   olarak        
geçmektedir. Bu dağlık bölge batıda Karacadağ’ın etekleriyle 
birlikte Mardin’den, doğuda Cizre’ye, kuzeyde Hasankeyf’ten 
güneyde Nusaybin’e kadar uzanmaktadır. Yukarı Dicle         
Havzası’nı Mezopotamya’dan ayıran ve çoğunlukla kireçtaşından 
oluşan bu dağlık alan doğu- batı yönünde yaklaşık olarak 250  
kilometreye ulaşmaktayken kuzey-güney hattında ise                
Hasankeyf’ten   Nusaybin’e   kadar   70   kilometreyi                
aşmaktadır. Kuzey   Mezopotamya Ovası’ndan Yukarı Dicle 
Havzası’na ulaşım ancak Kašiari adlı bu dağlık alanda çeşitli 
akarsuların açtığı vadiler üzerinden sağlanmaktadır. Kašiari  
Dağları olarak bilinen bu coğrafyada şimdiye kadar ayrıntılı bir 
arkeolojik survey yapılmamıştır. 

 

 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 
 
Arkeoloji insanlığın geçmiş dönemlerine ait kalıntılarını araştıran,      
inceleyen ve bulgularını çeşitli bilim dallarıyla birlikte analiz ederek   
değerlendiren bir disiplindir. Bu kapsamda arkeoloji geçmişten           
günümüze  nasıl gelindiğini tüm boyutları ile ele alarak, arkeolojik     
kalıntılarla ilişkili çeşitli toplulukların yaşam biçimlerini, koşullarını, 
çevreyle ilişkilerini ve kültürel değişim aşamalarını somut veriler      
üzerinden incelemektedir. Bu çerçevede, Fen ve Sağlık bilimleri ile    
birlikte yürütülen arkeometri çalışmaları ile Mühendislik, Mimarlık ve   
Güzel Sanatlar Fakülteleriyle ortak yürütülmesi gereken restorasyon, 
konservasyon, koruma ve kent planlaması vb. çalışmaları bünyesinde  
barındırması nedeniyle teknik özelliklerinin bulunması, arkeoloji        
öğrencilerinin oldukça geniş bir çerçevede ve çeşitli bilim dalları içinde 
çalışmasını gerektirmektedir. Yanı sıra, Arkeoloji Bilim Dalı’nın Sosyal 
Bilimler içinde diğerlerinden ayrılan yanı teorik ve pratik eğitimin      
birlikte yürüme zorunluluğudur. 
 
Arkeoloji lisans programı öğrencilere, arkeolojik kazılar ve araştırmaları 
tasarlama, yönetme, değerlendirme  ve denetleme bilgisini  kazandırarak, 
kültür   varlıklarını   tanımlama ve koruma yeteneği edinmiş uzman    
arkeologlar    yetiştirmeyi    amaçlamaktadır.  Kültür Varlıklarının     
ortaya çıkarılması, korunması ve değerlendirmesinde öğrencilere gerekli 
altyapıyı ve araştırma becerilerini sağlayarak, gerek henüz       
araştırma ve kazılarla ortaya çıkarılmamış arkeolojik alanlarda      
yapılacak yeni çalışmalar, gerekse var olan sit alanları ve bu arkeolojik 
alanlardan elde edilmiş verilerle bilgi üretme süreçlerinde düşünen ve 
sorgulayan arkeologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 
Mardin Artuklu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde dört yıllık lisans eğitiminden oluşan programına 2017-2018 
akademik yılında başlamıştır. Bölümümüzde arkeoloji eğitimini          
tamamlayıcı Tarih Öncesi Arkeolojisi, Protohistorya ve Önasya          
Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji olmak üzere üç Anabilim Dalı             
bulunmaktadır.  
 
 



 

 

Hırbe Bostan Yerleşimi 
 

Piran Kalesi 

 
 
 

2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izni ile başlayan ve Mardin Artuklu Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent GENÇ Başkanlığında            
sürdürülen yüzey araştırması günümüzde Mardin Eşiği veya Tur Abdin 
olarak bilinen bölgenin batı kısmını oluşturan Derik, Mazıdağı ve Savur 
İlçelerini kapsamaktadır. Bu bölgede yapılan araştırmalarda, tarih        
öncesinden geç dönemlere kadar çeşitli dönemleri kapsayan çok sayıda 
yerleşim ve bu yerleşimlerle bağlantılı birimler ve çeşitli yapı kalıntıları 
belgelenmektedir. 
 
 

 

Yağmur Kalesi ve Mazıdağı Ovası 
 
 
 
 

 

http://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=03558F6509532230


 
BONCUKLU TARLA KAZILARI 

 

Boncuklu Tarla yerleşim yeri Ilısu Barajı ana gövdesinin  
yaklaşık 3 km güney-batısında, Dicle Nehri’nin yaklaşık 2    
kilometre batısında ve Nevala Maherk çayının hemen güneyinde 
bulunmaktadır. 2012 yılından itibaren aralıklarla yapılan kazılar 
yerleşim yerinin MÖ 11. binden 8. bin sonuna kadar kesintisiz 
iskan edildiğini göstermektedir. 2021 yılından itibaren           
Cumhurbaşkanlığı Kazısı, Doç. Dr. Ergül KODAŞ                  
başkanlığında, statüsüne kavuşan yerleşim yerinde açığa           
çıkarılan arkeolojik buluntu ve bulgular dönemin sosyal kültürel 
ve ekonomik yapılanmaları ve değişimleri üzerine de önemli    
bilgiler vermektedir. Yine yerleşim yerinde tespit edilen mezarlar 
içerisinde ele geçen ve 100 bin adetten fazla boncuk ve           
pandantiflerin birçoğu şimdilik sadece Boncuklu Tarla yerleşim 
yerine özgü özellikler sergilemektedir. Bu noktada  öne  çıkan  en  
önemli  buluntu  gurubu  ise  hiç  kuşkusuz  metal  kullanımının  
ilk başlangıç evresine ait olan ham ve ısıtılmış bakırdan yapılmış 
olan süs eşyalarıdır. Genel olarak bakıldığında ise insanoğlunun 
uzun hikayesi içerisinde önemli bir yere sahip olan                   
Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem’in tüm evreleri hakkında bilgi 
veren Boncuklu Tarla yerleşimi (MÖ 11. bin ile MÖ 8. Bin) hem 
Anadolu hem de Yakındoğu Neolitik Dönem araştırmaları için 
kendine özgü bir sorunsala ve buluntulara sahiptir. Özellikle bu 
bölgede yerleşik yaşama nasıl geçildiği, Neolitik Çağ’da          
tahılların ve hayvanların nasıl evcilleştirildiği (tarımın  ve  hay-
vancılığın  nasıl  başladığı),  Neolitik  Dönem  ile  birlikte      
yerleşik  yaşamın getirmiş olduğu sosyal ve kültürel             
değişimlerin neden ve nasıl yaşandığı, Neolitik Çağ inanç      
sistemleri ve ritüelleri gibi bir çok konu hakkında bilgi veren 
önemli bir yerleşim yeridir. 
 
 
 

 

Hırbe Bajer Kalesi 

Boncuklu Tarla Hava Fotoğrafı 
 



 

Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem mezarları ve süs eşyaları 

MÖ 8. Bine tarihlenen ham bakır boncuklar 
 
 

Boncuklu Tarla MÖ 10. Bin sonuna tarihlenen kamu binası. Stelli Bina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boncuklu Tarla açığa çıkarılan iskeletlere ait örnekler  



 

 
Kent MÖ 334 yılında İskender tarafından Persler’e karşı           
yürüttüğü savaşta Nysa ve Manesia ile birlikte direnmeden teslim       
olmuştur. İskender’in ölümünden sonra Diadokhalar Döneminde 
kent sık sık el değiştirmiştir. MÖ 133 yılından itibaren kent    
Bergama Krallığının Roma’ya bağlanmasıyla birlikte Roma    
hakimiyeti altına girmiştir. 
 
Kentte görülen yapı kalıntıları Gymnasium, Arsenal, Roma     
Konut Alanları, Nekropol, Su Yapıları, Sütunlu Cadde, Tiyatro 
ve Latrina(Tuvalet) gibi yapılardır. 
 
Kentte 1996-2017 yılları arasında Aydın Adnan Menderes       
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü            
tarafından bilimsel kazılar gerçekleştirilmiştir. 2017 yılından     
itibaren ise Atatürk Üniversite, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümünden Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK tarafından kazılar         
gerçekleştirilmektedir. Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat   
Fakültesi, Arkeoloji Bölümünden Arş. Gör. Gencay GÜLOĞLU 
2017 yılından itibaren kentin Kazı Başkan Yardımcısı Görevini 
yürütmektedir.  
 
 

DİYARBAKIR İÇ KALE KAZI ÇALIŞMALARI 
 
Diyarbakır İçkale Kazıları, Cumhuriyet Döneminde adliye sarayı ve    
askeri merkez olarak kullanılan İçkale'de Prof. Dr. Oktay Aslanapa     
tarafından 1961-1962 yıllarında yapılan kazıda Artuklu Dönemine ait 
saray kalıntısı ile figürlü ve cam mozaikler ortaya çıkarılmıştır. Höyüğün 
tarihi şimdiki verilere dayanılarak Halaf Döneminden başlayıp    
İslami Dönem'e kadar sürmektedir. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve kazı ekibi başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız 2018 yılında 
tekrar kazı çalışmalarına başlamıştır.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İç Kale Genel Görünüm 
 
TRALLEIS ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI 
 
Tralleis antik kenti, günümüzde Aydın İli, Efeler İlçesi, Kemer Mahalle-
si, Top yatağı mevkiinde yer almaktadır. Araştırmacılar tarafından  
antik Lidya bölgesi sınırları içerisine dahil edilen kent, Karia, İonia 
ve Lidya Bölgesi topraklarının kesişimde kurulmuştur. MÖ 1200lerde 
gerçekleşen Dor göçleri sonrasında kentin iskân gördüğü kabul edilir. 
İlk olarak kentin adına Xenephon tarafından yazılan Anabasis ve Hele-
nika’da rastlanılmaktadır. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AKADEMİK KADRO 
 
Prof. Dr. Aynur ÖZFIRAT  (Bölüm Başkanı) 
 
Doç. Dr. Bülent  GENÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı) 
 
Doç. Dr. Ergül KODAŞ (Tarih Öncesi Arkeolojisi A.B.D) 
 
Dr. Öğretim  Üyesi Elif HANAR (Klasik Arkeoloji A.B.D) 
 
Dr. Öğretim Üyesi Durmuş ERSUN (Klasik Arkeoloji A.B.D) 
 
Arş. Gör. Bahattin İPEK (Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi) 
 
Arş. Gör. Gencay GÜLOĞLU (Klasik Arkeoloji A.B.D) 
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Fars Dili ve Edebiyatı alanında arşiv, müze ve kütüphane gibi   
kurumların uzman ve araştırmacı ihtiyacını karşılamak ve bu gibi 
kurumlarda araştırmacıları bilimsel araştırmalar yapmaya teşvik 
etmek önem arz etmektedir. Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü,     
sadece bu bölümü seçmiş olanlar için değil, yardımcı disiplin  
olarak diğer alanlar için de önem taşımaktadır. 
 

Mardin Artuklu Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü 2012 
yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde Arap 
Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ile birlikte açılmıştır. 2015    
yılında ise Anabilim dalı yerine Edebiyat Fakültesi bünyesin-
de müstakil bir bölüm  olmuştur. Hali hazırda 3 Doktor Öğre-
tim üyesi, 2 Dr. Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi Dr. 
ile eğitim öğretimi sürdürmektedir. 
 
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümüne ÖSYM tarafından yapılan   
Üniversite Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre DİL-3 puan     
türüyle tercih yapılarak öğrenci alınmaktadır. İlk öğrenci alımı 
2017-2018 eğitim-öğretim yılında yapılmıştır. 
 
Fars Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrencilere Fars 
Dili ve Edebiyatı filoloğu unvanı verilmektedir. Mezun olanların 
bir kısmı akademik hayatı sürdürürken bir kısmı da İçişleri       
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı,     
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı kurumlarda, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Silahlı Kuvvetler, MİT, TRT, Devlet Arşivleri, Vakıf 
kuruluşları, yazma eser kütüphaneleri, elçilikler, konsolosluklar, 
görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, turizm acentelerinde ve özel 
sektörde, tercüme bürolarında mütercim-tercüman olarak çalışma 
imkânı bulmaktadır. 
 
 

 

FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
 

Yüzyıllar boyunca Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu’da prestijli bir 
kültür dili olan Farsça, yakın coğrafyasında bulunan ülkelerin dilleriyle 
daima etkileşim halinde olmuştur. Bu etkileşim, inanç ve kültür           
ortaklığının da bir sonucudur. Dolayısıyla tarih boyunca etkileşim       
halinde olan Türkçe, Farsça ve Arapça, birbirlerini besleyen ve zengin-
leştiren diller olmuşlardır. Osmanlı medeniyetinde uzun yıllar edebiyat 
dili olarak kullanılan Farsça, tarihimizi ve kültürümüzü daha iyi araştır-
mak ve anlamak için kilit rol oynamaktadır. Bu açıdan bakıldığında 
Fars Dili ve Edebiyatı bölümünün önemi daha iyi anlaşılacaktır. 
 
Mardin ve çevresi de insanlığın ilk yerleşim alanlarından biri olarak  
zengin bir tarih ve edebiyat birikimine sahiptir. Bu sebeple, bölgede bu-
lunan Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü geniş bir çalışma alanı avantajına 
sahiptir. Bölgenin, medeniyet tarihi açısından bir kesişme noktası       
olması, sadece bölgesel miras bakımından değil insanlığın kültürel       
mirası bakımından da yapılacak araştırmalar için bir avantaj oluşturmak-
tadır. Ayrıca gerek tarihi dönemlerde, gerekse günümüzde bölgede yaşa-
mış olan ilim adamı ve edebiyatçılar tarafından ortaya konulan Farsça 
divan, divançe ve mensur eserlerin de gün yüzüne çıkarılmasına ve ilmi 
çalışmaların yapılmasına olanak sağlamaktadır. 
 
Hedefimiz, kültürlerin ve dillerin birleştiği ortamda evrensel dünyaya 
katılmak ve öğrencilerimizi profesyonel iş ve meslek hayatına ve          
akademik dünyaya hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda bölüme gelen 
öğrencilere aktif bir eğitim sistemi, edebiyat, kültür ve dil yetkinliği  
doğrultusunda yeterli donanım, bilgi, beceri kazandırmak hedeflenmekte-
dir. Fars Dili ve  Edebiyatı  olarak  misyonumuz,  Farsçayı  iyi  seviyede   
bilen,  dile  hâkim,  klasik  ve çağdaş metinleri  okuyup  anlayabilecek,  
düşüncelerini  etkin  bir  şekilde  bu  dil  ile  ifade edebilecek, elde   
ettiği bilgileri bilimsel araştırmalarda objektif olarak yansıtabilecek     
öğrenciler yetiştirmektir. Ayrıca geleceğin Fars Dili ve Edebiyatı        
uzmanlarının modern araştırma teknikleriyle donatılarak bu teknikleri 
uygulayabilmelerini sağlamak, çağdaş yöntemlerle hazırlanmış           
çalışmalara zemin hazırlamak hedeflenmektedir.  
 



 
Programı ilgiyle takip eden, derslere gerekli özeni gösteren ve 
ders gerekliliklerini yerine getiren öğrenci, “başarılı” olarak     
değerlendirilerek “Felsefe Lisans Mezunu” olmaya hak kazanır. 
Bu hak ile birlikte artık düşünce tarihi açısından insanlık tarihinin 
en önemli kırılma noktalarını bilen, yaşam tecrübesinin değerlen-
dirilmesi ve yeni ufukları belirleme noktasında tarihi birikimi  
hisseden bir mezun profili oluşturulması amaçlanmaktadır. Bölü-
mümüzün, akademik kadrosu ve müfredatı bu amaçlara uygun 
bir şekilde oluşturulmuştur. 

 
B.   YURT İÇİ VE YURT DIŞI İŞ BİRLİKLERİ 
 

Bölümümüz, Bologna sürecine tabidir. Bu süreç Yükseköğretim 
kurumlarının Avrupa standartlarına uyarlandığı (European and 
National Qualifications Framework) ve böylece programların  
gereksinimleri, ölçme ve değerlendirme kriterleri ve ders        
kredilerini AKTS (ECTS) düzenine göre belirlendiği bir süreçtir.          
Bölümümüz müfredat ve ders içerikleri Bologna sürecine uyumlu 
olarak Uluslararası standartlardadır. Bundan dolayı bölümümüz 
öğrencileri, yurt dışı akademik projelere ve değişim              
programlarına katılabilmektedir. 
 

FELSEFE BÖLÜMÜ 
 

Bu yazı, Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü tanıtmayı 
amaçlamaktadır. Yazıda, bölüm; tarihi, çalışma konuları, akademik   
kadrosu, etkinlikleri ve yurt dışı imkanları incelenecektir. Bu bilgilerin, 
tercihlerinizi kolaylaştırmasını temenni ediyoruz. 

 

A. GENEL BİLGİ: BİR LİSANS PROGRAMI OLARAK FELSEFE 
BÖLÜMÜ 

 

Felsefe, en yaygın anlamıyla kelime anlamı olarak da kullanılan 
“bilgelik sevgisi” şeklinde tanımlanır. Bir başka deyişle, felsefe, bilmeyi 
sevmek, bilgi için özen göstermektir. Hassas olmayı gerektiren bu tutum, 
insanlık tarihi boyunca çeşitli aşamalardan geçmiştir. Kimi zaman farklı 
disiplinler felsefenin önüne geçerek onun arka planda kalmasına neden 
olsa da felsefe, insanlık krizlerinde tekrardan sahneye güçlü bir şekilde 
çıkarak insanlığa temel sorunları tekrar hatırlatmıştır. Çünkü temel     
olarak felsefe, bir tecrübeyi, insanın ayağını yere bastığı ve üzerinde bir 
yaşam sürdüğü mekânı ve o mekanla kurduğu ilişkileri açıklaması      
açısından açık ve seçik olarak okumayı, anlamayı ve ahlaki manada iyi 
bir yaşamı sorgulamaktadır. 

 
Felsefenin yukarıda anılan içerikleri, Öğretim Üyelerimiz aracılığıyla 
öğrenilebilir. Öğrenim süresi 4 yıl olan bölümümüzde, Türkçe eğitim 
dilinde, Felsefe Lisans programı tamamlanabilir. Bu süre içinde alanın 
temel eğilimlerinin öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir. Mardin 
Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümü müfredatında; Felsefeye Giriş, İlk-
çağ Felsefesi, Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Klasik Mantık, Modern 
Mantık, Mantık Uygulamaları, Orta Çağ Felsefesi, Etik, İslam Felsefesi, 
Modern Dönem ve Çağdaş Dönem Felsefesi, Varoluşçuluk gibi dersler 
yer almaktadır. 

 

 

 
 

 



 
C. İSTİHDAM ALANILARI: MEZUNİYET SONRASI DURU-
MA AİT TESPİTLER 

Lisans Programını tamamlayanlar, Felsefe Alanında Öğretmenlik 
(Felsefe Grubu Öğretmenliği) yapabilmektedir. Ayrıca elde     
edilen analitik kavrayış, entelektüel birikim ve gelecek           
perspektifi ile sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri ve 
toplumsal araştırma merkezlerinde “araştırmacı” ve “uzman” po-
zisyonlarına uygundur. Bu bölümde alınacak eğitimin ayrıcalık-
ları ile mezunların, girişimcilik ve yeni iş tasarımları gibi yaratıcı 
süreçlerde de rol oynayabilecekleri düşünülmektedir. Bunun ya-
nında mezunlarımız akademisyen olarak da istihdam edilebilir-
ler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Burs Olanakları 

2020 yılında YÖK’ün aldığı karar ile, üniversitelerin eleştirel  
düşünce ve analiz yeteneklerini  sürdürüyor olmasının bilinci 
ile bu durumun sekteye uğramasını engelleyip süreklilik       
kazandırmak ve etkin kılmak amacıyla Felsefe Bölümünü tercih 
eden öğrencilere burs verilmesine karar verilmiştir. Bu karar ile, 
“Devlet Üniversitelerinde bu programlara ilk 15 tercihinde yer 
vererek ilk 3 sırada yerleşen başarılı öğrencilere öğrenimleri    
boyunca yıllık 12 ay üzerinden karşılıksız 800 lira burs             
verilecektir” açıklamasına yer verilmiştir. Üniversitemiz öğrenci-
leri ayrıca “Hayırsever Bursu”, “Yemek Bursu” ve “Kısmi Za-
manlı Öğrenci” olanaklarına başvurabilmektedir. 

YÖK çalışmaları kapsamında ülkemizde bir yükseköğretim kurumunda 
öğrenim gören öğrencinin hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı 
akademik ortamları ve akademik kadroları tecrübe etmesi için değişim 
programları artan ivme ile teşvik edilmektedir. Bu kapsamda öne çıkan 
değişim programları Farabi Değişim Programı, Mevlâna Değişim     
Programı ve Erasmus Programı’dır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Farabi Değişim Programı ile öğrenci, üniversitemizin anlaşmalı olduğu 
ülkemizdeki diğer üniversitelerde bir veya iki dönem ders alabilir. 
(Anlaşmalı üniversiteler listesi için tıklayınız: https://
www.artuklu.edu.tr/farabi-degisim-programi/anlasmali-universiteler) 
 
Mevlana Değişim Programı ile öğrenci, üniversitemizin anlaşmalı      
olduğu yurt dışındaki diğer üniversitelerle YÖK’ün belirlediği kriterleri    
karşılamak kaydıyla bir veya iki dönem ders alabilir ve burs                
imkanlarından yararlanabilir. 

 
Erasmus+ programı kapsamında öğrenci, bir veya iki dönem yurt dışın-
daki bir üniversitede akademik süreçlerine devam edebilmektedir. Bunun 
için yapılması gerekenler, Felsefe Bölümü Erasmus+ koordinatörü ile sü-
reçleri konuşmak ve bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteleri      öğren-
mektir.      (Anlaşmalı      üniversiteler      listesi      için      tıklayınız: 
https://www.artuklu.edu.tr/erasmus-ofisi/ikili-anlasmalar) 

https://www.artuklu.edu.tr/farabi-degisim-programi/anlasmali-universiteler
https://www.artuklu.edu.tr/farabi-degisim-programi/anlasmali-universiteler
https://www.artuklu.edu.tr/erasmus-ofisi/ikili-anlasmalar


 
F. AKADEMİK KADROMUZ VE ANABİLİM DALLARI-
MIZ 

Bölümümüz 11 akademik personele sahip bir kadro ile Lisans, 

Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi başta olmak üzere sosyal, kül-

türel ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümümüzde; 

1 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim 

Görevlisi ve 5 Araştırma  Görevlisi  yer  almaktadır.  Akademik  

kadromuz,  çalışmalarını  üç  anabilim  dalı üzerinden             

sürdürmektedir: İslam Felsefesi, Sistematik Felsefe ve Mantık ve 

Felsefe Tarihi. 

Akademisyenlerimizin ilgi alanları, İslam Felsefesi, Modern ve 

Çağdaş Dönem Felsefesi, Antik Dönem gibi dönemlere         

odaklanan geniş bir yelpazededir. Bu kapsam içerisinde öğretim 

üyelerimiz Siyaset Felsefesi, Dil Felsefesi, Çağdaş Mantık,     

Hermeneutik, Kıta Felsefesi, Antik Yunan Düşüncesi,              

Varoluşçuluk gibi özel alanlarda felsefi çalışmalar yapmakta olup 

yayınları ilgi ile takip edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

E. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 
 

Bölümümüzde öğrencilerin ilgisine yönelik olarak çeşitli akademik 
programlar yapılmaktadır. Böylece eğitimin, sadece müfredat ile sınırlı 
kalmamasına olanak tanınmaktadır. Lisans eğitimi boyunca öğrencilerin, 
kapsamlı bir bağlamda farklı akademik çalışmalarla karşılaşması hedef-
lenmektedir. Bu kapsamda gerçekleşen Artuklu Felsefe Toplantıları’nda 
gerek kitap tahlilleri gerekse müzakereler yürütülmüştür. Bu programlar-
da ele alınan meselelerle günümüz için felsefenin imkanları ve bakışı 
gibi güncel meseleler de gündem edilmiştir. 
 

  Detaylı bilgi için: https://www.artuklu.edu.tr/felsefe/artuklu-felsefe-toplantilari 
 

Buna ilaveten bölümümüzde Artuklu AYP programı ile işbirliği içerisin-
de dersler düzenlenmektedir. Bu derslere öğrencilerimizin de katılımı 
olmaktadır ve böylece öğrencilerimizin disiplinler arası bilimsel araştır-
malar ve yayınlar yapması imkânı aranmaktadır. 

 
Detaylı bilgi için: https://www.artuklu.edu.tr/artuklu-ayp 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.artuklu.edu.tr/felsefe/artuklu-felsefe-toplantilari
https://www.artuklu.edu.tr/artuklu-ayp


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

AKADEMİK KADRO 

1.   Prof. Dr. Nesim Doru: İslam Felsefesi, 20.Yüzyıl Felsefesi, Modern Felsefe 

2.   Doç. Dr. Yunus Cengiz: Ahlak Felsefesi, Zihin Felsefesi, İslam Felsefesi 

3.   Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ceylan: İslam Felsefesi, Kelam, Çevre Felsefesi 

4.   Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Gökdağ: İslam Felsefesi, Siyaset ve Tarih Tartışmaları 

5.   Dr. Öğr. Üyesi Necip Uyanık: Modern Felsefe, Ontoloji, Felsefe Tarihi, Varoluşçuluk 

6.   Dr. Sıracettin Aslan: Bilim Felsefesi, Bilim ve Teknoloji Tarihi, Bilgi Felsefesi 

7.   Öğr. Gör. İbrahim Deniz: Toplum ve Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Modern 

Felsefe 

8.   Arş. Gör. Gökhan Orhan: Çağdaş Felsefe, Modern Felsefe, Kant 

9.   Arş. Gör. Hasan Remzi Eker: Modern Mantık ve Bilim Felsefesi 

10. Arş. Gör. İbrahim Halil Çetres: Klasik Mantık, Modern Mantık, 20. Yüzyıl Felsefesi, Bilim Felsefesi 

11. Arş. Gör. Sedat Bingöl: Dil Felsefesi, 20.Yüzyıl Felsefesi, Modern Felsefe 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
YURTDIŞI İŞBİRLİKLERİ 

 
Bölümümüze gelen öğrenciler gerekli şartları yerine getirdikle-
rinde Erasmus ve Mevlana programlarından faydalanabilirler. 
Erasmus Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim 
programıdır. Bu program kapsamında öğrenciler bölüm ile        
anlaşması olan bir psikoloji bölümünde bir ya da iki akademik 
dönem öğrenim görebilirler. Ayrıca öğrenciler programa katılmış 
olan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesinde 
staj yapabilirler. Öğrencilerimiz Mevlana programı ile bolümler 
arası anlaşma olması halinde hiçbir coğrafi bölge ayrımı          
olmaksızın dünyadaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda 
eğitim alabilirler. Bölümümüz ilk öğrencilerini alarak akademik 
eğitime 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında başladığı için      
Erasmus ve Mevlana programlarında bölümler arası anlaşmalar 
için görüşmeler devam etmektedir. 

 

SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLA-
RI 

 
2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan      
Psikoloji Bölümünde aktif olarak faaliyet gösteren MAÜ         
Psikoloji Topluluğu ilk yılında çeşitli faaliyetler düzenlemiştir. 
Psikoloji Topluluğu ilk olarak psikoloji alanında uzman bireyle-
rin katıldığı ve alanı tanıtmayı amaçlayan “Psikoloji Konuşmala-
rı” başlıklı seminerleri düzenlemeye başlamıştır. Psikoloji Toplu-
luğu ayrıca üniversiteye mensup herkesin katılabileceği haftalık 
Psikoloji Film Günleri etkinliğini   MAÜ   Kütüphanesinde   bu-
lunan   cep   sinema   salonlarında   düzenli   olarak  gerçekleş-
tirmektedir.  Bölüm öğrencilerinin oluşturduğu kitap okuma 
gruplarında da alana dair tartışmalar yapılmaktadır.  
 
ÇİFT ANADAL VE YANDAL OLANAKLARI 
 
Bölümümüzde çift anadal ve yan dal olanakları bulunmaktadır.  

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 

 

TARİHÇE 

 

2009 yılında, Edebiyat Fakültesi bünyesinde kuruluş hazırlıklarına      
başlanan bölümümüz, ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim ve öğretim    
yılında alarak lisans düzeyinde eğitime başlamıştır. Bölümümüzün     
eğitim dili Türkçedir.  
 
BÖLÜMÜN PUAN TÜRÜ 
 
Psikoloji Bölümü Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre öğrenci alımı    
yapmaktadır.  
 
İSTİHDAM OLANAKLARI 
 
Dört yılık Psikoloji Bölümü mezunları psikolog unvanı ile mezun       
olduktan sonra kamu ve özel sektörde,  sivil toplum kuruluşları,        
araştırma merkezleri, reklam ve halkla ilişkiler sektörü, çeşitli endüstri 
işletmelerinde, okullar, hastaneler, tutukevleri, ıslahevlerinde, reklam ve 
halkla ilişkiler sektöründe, farklı kurumların eğitim ve                       
araştırma-geliştirme birimleri, psikolojik danışma merkezleri, çocuk    
yuvaları, kreşler, rehabilitasyon merkezleri ve psikoteknik                    
değerlendirme merkezlerinde iş olanağı bulabilmektedirler. Psikoloji   
Bölümü mezunları ayrıca dört yıllık lisans programlarının bitiminde    
psikolojinin herhangi bir alt alanında lisansüstü eğitim alarak seçtikleri 
alt alanda uzmanlaşabilmektedirler. 
 
STAJ VE UYGULAMALI EĞİTİM OLANAKLARI 
 
Bölümümüzde bir dönem staj zorunlu olup bunun dışında kendini       
geliştirmek için staj yapmak isteyen öğrencilerimize de staj olanakları ile 
ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılacaktır. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
AKADEMİK KADRO 
 
Bölümümüzde bir  Doçent, iki Doktor Öğretim Üyesi ve üç Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 

 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz IŞIKER BEDİR doktorasını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalından almış, çalışmaları-
na yaşlı istismarı, çocukluk çağı travmaları ve kadın çalışmaları konularında devam etmektedir. 

 
Dr. Öğr. Üyesi Emek Yüce ZEYREK RIOS doktorasını Huddersfield Üniversitesi Uluslararası Suç ve Soruşturma Psikolojisi Araştırmaları Merkezinden 
almış, çalışmalarına suçlu profillemesi, soruşturma teknikleri ve çocuk istismarı konularında devam etmektedir. 

 
Doç. Dr. Muhammet Cevat ACAR doktorasını Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Bölümünden almış, çalışmalarına dindarlık, 
maneviyat ve manevi danışmanlık alanlarında devam etmektedir. 

 
Arş. Gör. Güldest BAŞ, doktorasına Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde devam etmekte olup değerler, sosyal aksiyomlar ve 
tutumlar konularında çalışmalarına devam etmektedir. 

 
Arş. Gör. Muhammed Emin DEMİRDAĞ, doktorasına İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde devam etmekte 
olup dini pratiklerde mezhep ve dil farklılıkları ve dini tecrübe konularında çalışmalarına devam etmektedir. 

 
Arş. Gör. Muhammed İkbal GÜLER, yüksek lisansına İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümünde devam etmekte olup 
dil psikolojisi ve deneysel psikoloji alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
Ayrıca iyi derecede yabancı dil bilen mezunlar, “Rehberlik Serti-
fikası” almak kaydıyla turizm  rehberi  olarak,  Özel  Müzelerde  
ve  Sanat  Galerilerinde  (Yönetici,  Uzman  ve Araştırmacı Ola-
rak), Bankalarda ve özel sektörde Kültür ve Sanat Bölümlerinde, 
gerekli öğretmenlik formasyonlarını tamamlayan öğrenciler de 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı orta dereceli okullarda Sanat Ta-
rihi öğretmeni olarak çalışabilmektedirler. 

 

AKADEMİK KADRO 

 

Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ   

Doç. Dr. Zekai ERDAL  

Dr. Öğretim Üyesi Necla KAPLAN  

Dr. Öğretim Üyesi Tuğba BATUHAN  

Arş. Gör. Dr. Derya AYDIN 

Arş. Gör. Dr. Şerif  TÜMER 

Arş. Gör. Okan ŞAHİN 

Ar.ş. Gör. Mehmet Ali DOĞAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 
 
Sanat Tarihi Bölümümüz 2009 yılında kurulmuş olup 2012 yılında da 
öğrenci alımına başlamıştır. %30 İngilizce eğitim veren bölümümüzde 
öğrenciler önce hazırlık eğitimi alır. Öğrencilerimiz daha sonra dört    
yıllık sanat tarihi eğitimini tamamlayarak Sanat Tarihçi unvanını alır. 
Üniversite tercih kılavuzunda 40 kontenjan olarak belirlenen      
bölümümüzde şuan toplamda 85 öğrenci kayıtlıdır. Bölümümüzde 2   
Doçent Dr., 2 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

 
Bölümümüzdeki öğretim üyelerimizden  Doç. Dr. Evindar YEŞİLBAŞ              
Anadolu’nun önemli kalelerinden olan Mardin Kale Kazısı bilimsel    
danışmanlığını yürütürken, Doç. Dr. Zekai ERDAL da Hasankeyf           
Arkeolojik Kazılarına başkanlık etmektedir. Dr. Öğr. Üyesi Necla       
KAPLAN ise  Midyat  Matiate  kazısını  yönetmektedir.  Öğrencilerimiz  
hem  bu  kazılarda  hem  de diledikleri diğer kazı ve kurumlarda zorunlu 
staj uygulamalarını yapabilmektedirler. 
 
Mardin kentinin sunduğu tarihi ve kültürel miras, Sanat Tarihi eğitimi 
almak isteyen öğrenciler için bulunmaz bir fırsattır. Adeta bir açık hava 
müzesi konumundaki kent, teorikte öğretilenler her bir bilgiyi,             
uygulamada anlama, deneyimleyerek yaşama imkânı sunar.                
Bölümümüzde Türk İslam Sanatı, Bizans Sanatı, Çağdaş ve Batı Sanatı 
ile Genel Sanat Tarihi olmak  üzere  dört anabilim  dalı  bulunmakta-
dır. Sanat  Tarihi  Bölümü  lisans  öğretimini tamamlayan öğrenciler 
“Sanat Tarihçi” unvanını alırlar. Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan mezun 
yüksek lisan öğrencileri Sanat Tarihi alanında Yüksek Lisans Derecesi, 
Doktora mezunları “Sanat Tarihi Doktoru” derecesi alırlar. 
 
Programdan  mezun  olanlar  şartlarını  yerine  getirerek  üniversitelerin  
ilgili bölümlerinde akademisyen olarak, Kültür Bakanlığı’na bağlı Anıt-
lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde, Arkeoloji ve Etnografya Müzele-
rinde, koruma kurullarında, belediyeler bünyesinde oluşturulan KUDEB 
(Koruma Uygulama Denetleme Birimi) komisyonlarında, TBMM’ye 
bağlı Milli Saraylar Dairesi’nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bölge 
Müdürlüklerinde, Turizm Bakanlığı bünyesinde uzman olarak görev ya-
pabilirler. 



 
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı genel olarak;              

akademisyen, öğretmen ve araştırmacı yetiştirmektedir. Bununla 

beraber bölüm mezunları basın-yayın ve radyo-televizyon sektö-

rü başta olmak üzere, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli 

iş alanlarında çalışma imkânlarına sahiptirler. Bölümün düzenle-

diği konferans, sempozyum, söyleşi ve anma toplantıları progra-

mın sosyal olanakları arasındadır. 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

 

Bölümümüz lisansüstü programı kapsamında Tezli Yüksek Li-

sans Programına sahip olup bu alanda öğrencileri mezun etmek-

tedir. Program Yeni Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski 
Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Türk Halk Edebiyatı olmak 

üzere beş ana bilim dalından oluşmaktadır. 

 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MEZUNLARI İÇİN İŞ       

İMKANLARI 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları, Yüksek Öğretim Ku-

rumları bünyesinde araştırıcı, akademisyen ve okutman, kamu ve 

özel eğitim kurumlarında öğretmen, yerel yönetimlerde eğitim, 

kültür, sanat hizmetleri alanında yürütücü; iletişim, medya, rek-
lamcılık ve tanıtım, turizm, insan kaynakları, tasarım, kütüphane-

cilik, arşiv alanlarında uzman olarak istihdam edilebilecekler; ya-

yıncılık sektöründe editör, düzeltmen, metin yazarı olarak görev 

alabileceklerdir.  Öngörülen  programlardan  mezun  olanlar  üni-
versiteler,  enstitüler,  Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, TRT, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler 

ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Devlet Arşivleri Genel Mü-

dürlüğü, TDK vb. kurumlarda istihdam edilebilirler. 

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
 
BÖLÜM HAKKINDA 
 
Türk kültürünün temel unsurları olan Türk Dili ve Edebiyatı alanında 
geçmişten günümüze ortaya konulan yazılı ve sözlü ürünleri araştırıp  
incelemek; elde edilen bilgileri toplumla paylaşmak; diğer kültürlerle 
olan ilişkilerde belirleyici ve etkin bir rol oynamak; alanında yetkin    
bilim insanları ve eğitimciler yetiştirmek eğitim çerçevemizi             
oluşturmaktadır. 
 
Eğitim felsefemiz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün akademik açıdan 
güçlü ve yetkin konumunu korumak ve devamlılığını sağlamak,   
Türkoloji alanında var olan birikimini en etkin şekilde aktarmaktır. 
 
Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi’nin çatısı altında lisans eğitimleriyle 
öğrenci yetiştirmeye devam eden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,      
Türkoloji alanında nitelikli lisansüstü eğitim vermeyi de                      
hedeflemektedir. Bu bağlamda bölümümüzde Türk Halk Edebiyatı, Eski 
Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Dili alanlarında Tezli 
Yüksek Lisans yapma imkânı mevcuttur. 
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü “Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 
Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Yeni 
Türk Dili Anabilim Dalı ve Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı” olmak 
üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. 
 
LİSANS PROGRAMI 

 
Bölümümüz 2010/2011 eğitim-öğretim yılında açılmış olup kesintisiz bir 
şekilde eğitime devam  etmektedir.  Bölümümüzün  asıl  amacı  ise  Türk  
Dili  ve  Edebiyatı  alanında  yetkin eğitmen   ve   araştırmacı               
yetiştirmek,   mevcut   eğitim   koşullarını   geliştirmek   ve   alanın      
sorunlarına çözüm üretmektir.  
 



 
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI 

 

Mardin Artuklu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,           
öğrencilerine öğrenci değişim programına katılarak bir sömestr 

ya da bir yılı yurt dışında partner üniversitelerden birinde geçir-

me fırsatı sunmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün şu an-

da Üsküp /     Makedonya ve Hamburg / Almanya ile ikili anlaş-
ması bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte yurtdışındaki farklı 

üniversitelerle ikili             anlaşmalar daha da artacaktır. 
 

AKADEMİK KADRO 

 

Prof. Dr. Beyhan KANTER (Bölüm Başkanı) 

Doç. Dr. Serdal KARA 

Doç. Dr. Emrullah YAKUT 
Doç. Dr. Adnan OKTAY 

Dr. Öğretim Üyesi Hatice Kübra UYGUR (Bölüm Başkan Yar-

dımcısı) 

Dr. Öğretim Üyesi  Mehmet YALÇINKAYA (Bölüm Başkan 
Yardımcısı) 

Dr. Öğretim Üyesi  Hadra Kübra ERKINAY TAMTAMIŞ 

Dr. Öğretim Üyesi  Özlem ÇAYILDAK 

Dr. Öğretim Üyesi  Şakire BALIKÇI 
Arş. Gör. Bahar YILMAZ 

Arş. Gör. Burcu ERKINAY 

Arş. Gör. Burçin ÖZDEMİR 

Arş. Gör. Büşra ATAKER 

Arş. Gör. Bülent AYANOĞLU 
Arş. Gör. Emrah ÖZDEMİR 

Arş. Gör. Gamze MUTLU 

Arş. Gör. Mahsun ATSIZ 

Arş. Gör. Mehmet Ragıp ETE 
Arş. Gör. Özge CENGİZ AYDIN 

 

YURTİÇİ VE YURTDIŞI İMKANLARI 
 
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI  
 
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim    
kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında 

öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 

Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan        

Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile      

ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim     
elemanı değişiminin önü açılmıştır. 

 

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı 

olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki 
yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. 
 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI  

 

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim 
Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üni-

versite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yük-

sek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim 

kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. 

 
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki 

yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kuru-

munda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamakta-

dır. 
 

 



 
Sosyoloji Bölümü, tarihi birikiminin kendisine kattığı geniş bakış 
açısıyla Türkiye’nin güncel sorunlarına ilişkin kapsamlı         
araştırmaları hayata geçirmek gayretindedir. Bu bağlamda       
faaliyet gösteren Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi kapsamlı 
saha araştırmalarının yürütülebileceği bilgi ve birikime sahiptir. 
Bölümün sahip olduğu bu birikim, öğrencilerin toplum            
sorunlarıyla sadece teorik düzeyde değil pratik düzeyde de ilişki 
kurabilecekleri akademik zenginliğe imkân sağlamaktadır. 
 

Geçmişin zengin ve köklü birikimiyle güncelin dinamizmini   
kavramayı başarıyla gerçekleştiren bölümümüz, geleceğin       
belirsizliğini belirginleştirmek ve öngörmek üzere çalışmalarını 
yürütmekte, kendisini bu zorlu uğraşa hazır  hissetmektedir.  
Bölgenin çok kültürlü ve dinli hoş görü ortamının ve       
akademik faaliyetlerin bölümümüze kazandırdığı zengin biriki-
mi edinmek ve yukarıda sözünü ettiğimiz zorlu fakat bir o 
kadar da keyifli düşünsel ve uygulamalı faaliyetlere katılmak  
isteyecek öğrencileri aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. 

 

KADRO VE MÜFREDAT 

 
Sosyoloji  Bölümü;    1 profesör,  4  doçent,  1  doktor  öğretim  
üyesi  ve  6  araştırma görevlisi olmak üzere 12 kişilik akademik 
kadrosu ve her yıl güncellenen müfredatı ile öğrencilerin toplum-
sala ilişkin meraklarını canlı tutmayı amaçlamakta; onları soru 
sormaya ve özgün araştırmalar yapmaya yönlendirmekte ve tüm 
bunlar için gerekli olanakları sağlamaktadır. Bölümümüzün genç 
araştırma görevlileri, öğrenciler ile birebir iletişim kurup onlara 
akademik ve sosyal danışmanlık yaparak eğitim ve öğretim sü-
reçlerindeki dinamizmi artırmaktadır. Ayrıca bölüm bünyesinde 
özellikle bölgedeki Arap ülkelere  yönelik olarak Arapça    
Sosyoloji Lisans Programı da faaliyet göstermekte ve program 
kapsamında 1 profesör, 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesi olmak 
üzere toplamda 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. 

 

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 
 
DÜN VE BUGÜN 
 
2009 yılında, kurulan Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 
hem sosyal bilimler alanında ortaya çıkan yeni eğilimleri ve tartışma 
alanlarını yakından takip etmiş hem de güncel toplumsal sorunlar       
karşısındaki dikkati ve hassasiyetiyle ulusal ve uluslararası ölçekte deği-
şen koşullara ayak uydurarak dinamik ve çağdaş kalmayı başarmıştır. 
 
Sosyoloji; toplumsal hayatın, toplumsal değişmenin ve insan davranışı-
nın toplumsal neden ve sonuçlarının sistematik olarak incelenmesidir.  
Sosyoloji, insanlar arasındaki ilişkileri ve siyasetten teknolojiye, ekono-
miden şehir hayatına, kültür ve medyadan dine varıncaya dek insan faa-
liyetlerini geniş bir düzlemde ele almaktadır. 2009 yılında kurulan    
Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Türkiye’nin köklü    
sosyoloji geleneğinin yeni üyelerinden biridir. Sosyoloji Bölümü’nün 
amacı, öncelikle, öğrencilerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve toplumu 
en geniş biçimde kavrama imkânlarını artırmak, bu yönde kendilerine 
katkı   sağlamaktır.   Bu   çerçevede, öğrencilerine, lisans   eğitimleri   
süresince   sosyoloji disiplininin temel kavramlarını ve analiz araçlarını 
tanıtmak, sosyoloji disiplininin birikimini aktarmak ve içinde yaşadıkları 
dünyayı ve toplumu keşif yolculuklarında destek olmayı                   
amaçlamaktadır. Sosyoloji Bölümü hem dünyadaki hem de Türkiye’deki 
zengin düşünce birikiminden beslenmektedir. Bu çerçevede,            
öğrencilerini sosyal bilimlerin diğer disiplinlerinin ilgi, konu ve yön-
temleriyle ilişkili bir şekilde yetiştirme çabasındadır. Bölümümüz, bu 
anlayış doğrultusunda, kent problemlerinden toplumsal değişmeye, top-
lumdaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin incelenmesinden iletişim sos-
yolojisine, edebiyat ve kültür incelemelerinden din sosyolojisine, top-
lumsal yapıdan gündelik hayatın sosyolojisine, toplumsal değişmeden 
dünyada  ve  toplumumuzda  yaşanan  güncel  gelişmelere  ve  yenilikle-
re  varıncaya  dek toplumsal   hayatın   tarihsel   ve   güncel   çeşitli   bo-
yutlarını   inceleme   konusu   yapmakta; öğrencilerin  toplumsal  hayatın  
bu  çeşitli  yönlerine  ilişkin  ilgilerini  teşvik  etme  ve  bu konularda de-
rinleşmelerine katkı sağlayacak kuramsal ve yöntemsel araçlarla dona-
nımlarını artırma doğrultusunda bir öğretim faaliyeti yürütmektedir. 



 
ANABİLİM DALLARI 

 
Sosyoloji Bölümünde üç anabilim dalı bulunmaktadır. Genel   
Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı: Sosyoloji, toplumların 
kendi tarihi ve toplumları üzerine bir bilinçlenmedir. Bu       
bilinçlenmeyi belli tanımlar ve kuramlar aracılığıyla              
yapmaktadır. Bu nedenle sosyoloji kendi açıklamaları ve bilim 
kimliği üzerinde en çok tartışan bilimdir. Her yeni kuram veya 
görüş   aracılığıyla sosyoloji zenginleşmektedir. Genel Sosyoloji 
ve   Metodoloji Anabilim Dalı, sosyolojide ortaya çıkan tanım ve 
kuramları Türk toplum tarihi açısından ele alıp tartışmaktadır. 
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı: Bu anabilim dalı aile,      
iktisat, siyaset, din gibi   toplumsal   kurumları   ele   alan        
çalışmaların yürütüldüğü   bir   anabilim   dalıdır. Bölümümüzde 
sosyolojinin bu alt dallarına dair dersler genellikle bu anabilim 
dalı tarafından yürütülmektedir.  Uygulamalı  Sosyoloji  Anabilim  
Dalı:  Uygulamalı  sosyoloji  ana  bilim dalında sosyal sorunlara 
yönelik hazırlanan çalışmalar yapılmaktadır. Uygulamalı     
sosyoloji ana bilim dalı, sosyal sorun ve durumlar için yapılan 
tespitler, anketler, gözlemler ve diğer bilimsel  bilgi  toplama  
yöntemleriyle  iç  içedir.  Sosyal  sorunlar,  bu  yöntemlerle     
bilimsel ortamda    sosyolojik açıklamasına kavuşmaktadır. 
 
İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR 
Programın iç paydaşları Akademik Kadro, Program Öğrencileri, 
yandal öğrencileri ve çift anadal öğrencileridir. Program           
öğrenciler içinde, öğrenci temsilcileri (Fakülte çapında Bölüm 
başına her yıl seçilen öğrenci temsilcisinin dışında her yıl, her 
sınıftan bir öğrenci seçimle kendi sınıfını temsil etmekte ve     
dönem içinde Bölüm Başkanlığı ile yapılan toplantılarda kendi 
sınıfına ait sıkıntı, talep ve memnuniyetleri paylaşmaktadır),    
öğrenci asistanları (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı yarı       
zamanlı olarak fakültelerimizin laboratuvar, kütüphane, bahçe 
gibi ihtiyaç duyulan birimlerinde öğrencilerimize çalışma imkânı 
sunmaktadır) ve öğrenci kulüp ve toplulukları iç paydaşlar ara-
sında önemli bir yer  teşkil etmektedir.  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

 

Lisans eğitimi sonrasında akademik alanda uzmanlaşmak isteyen       
öğrenciler için Sosyoloji Anabilim Dalı bünyesinde lisans ve doktora 
programı bulunmaktadır. Böylelikle Türk üniversite sisteminin ihtiyaç 
duyduğu öğretim üyesi ve görevlilerinin yanı sıra araştırmacıların       
yetiştirilmesinde de önemli bir sorumluluk üstlenilmektedir. 
 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ İMKANLARI 
 
Sosyolog unvanı alan mezunlarımız, elde ettikleri toplumsal alanı       
yorumlama becerisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerinden medyaya, siyasal 
araştırma kurumlarından reklamcılığa, sosyal hizmetlerden insan kay-
naklarına ve halkla ilişkilere varıncaya dek pek çok alanda meslekî 
kariyer yapabilmekte; özel ve kamu kuruluşlarında çalışma imkânına 
sahip olmaktadırlar. 
 

Sosyoloji Lisans Programını başarı ile tamamlayarak Sosyolog unvanını 
alan mezunlarımız, elde ettikleri toplumsal alanı yorumlama becerisiyle 
özel sektör ve kamu kurumlarında  istihdam  edilebilirler. Özel            
şirketlerin  insan  kaynakları  ve  halkla  ilişkiler Birimlerinde, medya 
kuruluşlarında, siyasal araştırma kurumlarında, reklamcılık şirketlerinde; 
kamu kurumlarından da Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Politikalar,    
Sağlık Bakanlıkları ve benzeri kurumlarda uzman, proje yöneticisi ve 
sosyolog olarak çalışabilir. Yine çocuk ıslah evlerinde, hapishanelerde, 
bakıma   muhtaç   çocuk   yurtlarında v e    benzeri   kuruluşlarda       
sosyolog, uzman, memur veya araştırmacı olarak meslekî kariyer yapa-
bilirler. Ayrıca gerekli sertifikalar alındığında aile danışmanı unvanı ala-
bilir ve lisansüstü çalışmalarla akademik kariyer yapabilir. 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teşkil  etmektedir.  Sosyoloji  Bölümü  öğrencilerinin  resmi  topluluğu,  
her  yıl  Sosyoloji  Günlerini de düzenleyen ‘Sosyoloji Topluluğu’dur. 

 
Bölümümüzün dış paydaşları arasında ise Erasmus programıyla        
oluşturulan üniversitelerin katılımı söz konusudur.  Erasmus programı 
çerçevesinde Polonya Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi ve Hırva-
tistan’ın Osijek Üniversitesi ile öğrenci değişim programları aktif olarak 
sürdürülmektedir. 
 
DERS DIŞI ETKİNLİKLER 
 
Lisans eğitimini amfilerin dışına taşıyarak hayat boyu öğrenme beceri ve 
stratejisi kazandırmaya yönelen Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji 
bölümü;   öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki iletişimi merkeze 
alan, geliştirdiği müfredat dışı etkinliklerle öğrencileri lisans döneminde 
destekleyen ve iş hayatına hazırlayan öğrenci dostu bir bölümdür.      
Bölümde Sosyoloji Günleri ve Çarşamba Toplantıları gibi dizilerle     
haftada en az bir defa olmak üzere sosyal bilimlerin her alanından davet 
edilen konuklarla disiplinler arası etkinlikler düzenlenmektedir. Bölüm-
de faaliyet gösteren öğrenci kulüpleriyle öğrencilerin sosyalleşmelerine, 
ilgi ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı olmaktadır. Ayrıca çift   
anadal ve yandal programları ile öğrencilerin ilgilerini  zenginleştirir-
ken disiplinler arası  yaklaşım geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
TARİH SEMİNERLERİ 
 
Bölümümüz bünyesinde “Tarih Seminerleri” etkinliği kapsamın-
da diğer üniversitelerden alanında uzman öğretim üyelerinin dü-

zenli olarak bölüm öğrencilerimizle buluşmaları sağlanmaktadır. 
 
AKADEMİK KADRO 
 
Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih bölümü akademik kadrosu 1   
Profesör, 5 Doçent, 10 Dr. Öğr. Üyesi, 8 Araştırma Görevlisi ve 
1 Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARİH BÖLÜMÜ 
 
HAKKINDA 
 
Bölümümüz, Türkçe ve Arapça dillerinde lisans, tezli, tezsiz yüksek   
lisans ve doktora programlarına sahiptir. Öğretim elemanlarımız Orta 
Çağ’dan Cumhuriyet Dönemine farklı zaman aralıkları ve farklı        
coğrafyalarda ağırlıklı olarak Osmanlı ve Ortadoğu coğrafyası ile ilgili 
araştırmalar yapmaktadır. Sosyo-ekonomik, siyasi, idari ve kültürel tarih 
yazımında öğrencilerimize, araştırmacılara ve bölge tarihiyle ilgilenen 
tarih severlere rehberlik edilmektedir. Programda yerel tarihten dünya 
tarihine geniş bir yelpazeyle açılan dersler ile öğrencilerin ve            
araştırmacıların uzmanlaşmak istedikleri konuda ihtisas sahibi olmaları 
hedeflenmektedir. Mardin şehri ve yer aldığı bölgenin zengin kültürel 
değerlerinden beslenen Tarih bölümü, objektif tarih yazımı bilincini 
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 
 
ANABİLİM DALLARI 
 
Bölümümüzde 5 anabilim 
dalı bulunmaktadır: 

 
v  Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı 

v  Ortaçağ Anabilim Dalı 

v  Yeniçağ Anabilim Dalı 

v  Yakınçağ Anabilim Dalı 
       v  Türkiye Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı  
 
ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 
 
Bölüm öğrencilerimiz Erasmus, Mevlana  ve  Farabi değişim  program-
larından  yararlanabilmektedir. 
 
 
 

 
 



 
BÖLÜM MEZUNLARININ ÇALIŞABİLECEKLERİ 
ALANLAR 

 

Bölüm mezunlarımız aşağıda belirtilen kurum, kuruluş ve birim-
lerde tercüman, dil uzmanı, yurtdışı ilişkileri elemanı, dil öğreti-
cisi gibi unvanlarla çalışabilmektedir.  

 

NEDEN ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

 

Arapça günümüzde 60 farklı ülkede konuşulan, Birleşmiş Millet-
ler’in 6 resmi dilinden biridir. Kadim bir kültür ve edebi          
zenginliğe sahip olması yanında gerek Ortadoğu’da gerekse   
dünyanın farklı ülkelerindeki üniversite ve üniversitelerde      
üzerinde  çalışmalar yapılan bir dildir. Arapça aynı zamanda bu 
dilin konuşulduğu yerlerde yazılı ve görsel medya dilidir. Son 
yıllarda Arap ülkeleriyle gelişen ticari ilişkiler ve Türkiye’de bu 
dilin   öğretilmesine yönelik çabalar önemini daha da artırmakta-
dır.  

 

Mardin’in Türkiye’de Arapça lehçesiyle konuşan şehirlerden biri 
olması bu dilin aynı zamanda doğal ortamda öğrenilmesi         
imkanını da vermektedir. Bunun yanında anadili Arapça           
olmayanlara bu dili öğretme konusunda uzman Arap hocaların 
bölümde olması,  dil öğretimine yönelik farklı yöntem ve        
teknikleri geliştirmeye çabaların üst düzeyde olması bölüm için 
bir tercih sebebidir.  

 

 

 

 

 
 

 

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
 
TARİHÇE 
 
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2014-
2015 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim faaliyetlerine devam       
etmektedir.  
 
VİZYON 
 
-Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye’de ve dünyada         
tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; 
-Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime  
sahip; 
-İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye 
yönelik çalışmalar yapan, üniversite, sanayi, toplum işbirliğini           
sağlamada öncü; 
-Çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; 
-Mesleğini seven ve kutsal addeden, ilim ve irfan peşinde koşturan, mü-
nevver bil nesil yetiştirmeyi gaye edinen; 
-Evrensel değerlere saygılı, sürekli gelişen bir bölüm olmaktır. 
 
BÖLÜM MİSYONU 
 
Arap Dili ve Edebiyatı lisans programının amacı, Arap dilini Arap      
edebiyatı ve kültür tarihiyle birlikte inceleyerek öğretmek; Arap         
dünyasının tarihi, kültürü ve edebi birikimi hakkında bilgili, edebi,     
siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan 
takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil 
becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.  
 
BÖLÜM HAKKINDA  
Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalında yürütülen eğitim-öğretim süreci 
dört yıldır. Bu öğretim programı öğrencilere öncelikle öğrendikleri     
yabancı dilde üstün yeterlilik düzeyi kazandırmayı amaçlar. Bölümde 
gerçekleştirilen eğitim ve öğretim süresi sonunda  lisans diploması veri-
lir.  



 
AKADEMİK KADRO 

 

Dr. Öğretim Üyesi Bülent ALAN 

Dr. Öğretim Üyesi Erdinç DURMUŞ 

Dr. Öğretim Üyesi Halit ALKAN 

Öğretim Görevlisi Mehmet Faruk TOSUN 

Arş. Gör. Hazar Faruk GÜVEN 

Arş. Gör. Yunus MAVİŞ 

Arş. Gör. Fırat AĞÇAKAYA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

İNGİLİZ  DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
 

AMAÇ 
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programı, öğrencilere ileri düzeyde dil    
becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, edebiyat ve eleştirel kuramları, 
kültür alanına dair temel bilgi ve dil, dilbilim, edebiyat, eleştiri ve kültür 
incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir. 
Öğrencilerin hayat boyu öğrenmenin öneminin farkında olmaları ve dil ve 
edebiyat alanlarında araştırmalar yaparak kendi öz gelişimlerinin bilincine 
varmaları hedeflenmektedir.  
 
VİZYON 
 
Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, donanımlı, geleceğe iz bırakan   
saygın bir bölüm olmak ve bölümü en önde gelen bir konuma çıkarmaktır.  
 
MİSYON 
 
Misyonumuz evrensel değerlere bağlı aydın bireyler yetiştirmektir. Öğren-
cilerimizin mezun olduktan sonra görev alacakları alanlarda ihtiyaç       
duyacakları becerilere sahip olmaları hedeflenmektedir. Bölümümüzden 
mezun öğrenciler, eğitim, öğretim, yayıncılık, turizm, bankacılık gibi     
çeşitli sektörlerde iş bulabilmekte ve birikimlerini yurt çapında yetkin bir 
biçimde kullanarak ülke ekonomisine, toplumsal gelişmeye olduğu kadar 
kültürel gelişime de önemli katkıda bulunmaktadırlar. Ayrıca toplumun 
sorunlarının  çözümüne katkıda bulunabilecek dürüst, katılımcı, yenilikçi, 
azimli ve araştırmacı genç filologlar yetiştirmektir.  
 
 

 
 

 



 
NEDEN SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ? 

 
Binlerce yıldır Mezopotamya bölgesinin sakinleri olmalarına ve 
başlangıcı tespit edilemeyecek ölçüde köklü bir literatüre sahip bu-
lunmalarına karşın, kültürleri, dilleri, tarihleri, kısacası onlara iliş-
kin her şeyleriyle birlikte bir bütün olarak “Süryani” olma olgusu-
nun Türkiye ölçeğinde neredeyse tamamen “meçhul” bir konu ol-
duğu su götürmez bir hakikattir. Bu olgu, sosyolojik açıdan toplu-
mun farklı kesimleri arasında az veya çok mevcut olan veya kurul-
ması ya da güçlendirilmesi gereken köprüleri sekteye uğratmakta; 
bilimsel açıdan ise XVII. yüzyıldan beri Süryani diline, kültürüne 
ve literatürüne karşı büyük ilgi gösteren Batı’nın oldukça gerisinde 
kaldığımızı kanıtlamaktadır. Buradan hareketle, “Süryani Dili ve 
Edebiyatı” bölümünün büyük bir açığı kapatacağı rahatlıkla görüle-
bilir.  

Öte yandan, Süryani literatürü geçmişte Süryani dilinin yeni nesil-
lere aktarılması veya tarihsel hafızanın muhafazası gibi hayatî 
fonksiyonları bakımından Süryaniler adına son derece önemli bir 
rol üstlenmiştir. Ancak daha genel değerlendirildiğinde, bu gelenek 
insanlığın müşterek uygarlık birikimine de önemli katkılar sağla-
mıştır. İlkin, Ortaçağ’da Süryani dilini kullanan yazarlar, günümüz 
araştırmacılarına, eserlerini kaleme aldıkları coğrafî sahaların si-
yasî, sosyal, ekonomik, kültürel ve dinî yapıları hakkında kıymetli 
bilgiler aktarıp alternatif bakış açıları sunmuşlardır. İkincisi, söz 
konusu bu yazarlar  Roma-Bizans ve Part-Sasani gibi siyasî yapılar 
ile sözü geçen bu hanedanlar tarafından yönetilmiş olan geniş saha-
lardaki farklı topluluklar ve çeşitli olaylar hakkında olduğu kadar, 
VII. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Emeviler, Abbasiler, Sel-
çuklular, Haçlılar, Moğollar veya Osmanlılar gibi hanedanlar tara-
fından idare edilen bu havzadaki gelişme ve hadiseler ile topluluk-
lar hakkında da mühim aktarımlar yapmışlardır. Bu yönüyle bakıl-
dığında, Süryani dili ile edebiyatının sosyal bilimciler için ihmale 
gelmeyecek konular oldukları rahatlıkla söylenebilir.  

 

 

SÜRYANİ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
 

“Süryani Dili ve Edebiyatı” bölümü, bilimsel açıdan Batı dünyasında 
XVII. yüzyıldan beri büyük merak uyandırıp pek çok araştırmaya konu 
teşkil eden, ülkemizde ise neredeyse tamamen boş bırakılan Süryaniyat 
alanına yönelik “sosyal bilimler” esaslı bir lisans programıdır. Söz konusu 
bu boşluk, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin gerek alana ilişkin bölgesel 
avantajını kullanmak, gerekse de sorumluluk almak suretiyle Türkiye’de 
Yaşayan Diller Enstitüsü bünyesinde oluşturduğu “Süryani Dili ve Kültü-
rü” isimli Yüksek Lisans programı tarafından bir ölçüde kapatılmaya çalı-
şılmakta; öğrencilere Süryani dili, literatürü, kültürü ve tarihi gibi alanlar-
da ihtisas eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte, Süryani dilinin özellikle-
ri ve literatürünün hacmi göz önüne alındığında, bu eğitimin lisans progra-
mı olarak daha geniş çaplı ve uzun vadeli şekilde verilmesi gerektiği anla-
şılmaktadır. Bu bağlamda, bölümün kuruluş amaçlarından ilki ve en önem-
lisi, kadim bir geleneği temsil etmekte olan Süryani dili, kültürü, literatürü 
ve tarihi konularında bilgi sahibi, eski ve yeni Süryanice konusunda uz-
man, disiplinler arası çalışmalar yapabilen ve alana ilişkin yapacağı lisan-
süstü ihtisas ile beraber dünya çapında söz sahibi olabilecek, geçerli bilim-
sel formasyona sahip donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. 

 

Bölümümüz bünyesinde eğitim alacak olan öğrenciler, geçmişte ve günü-
müzde Süryaniler ile ilgisi bulunan pek çok entelektüel mesele konusunda 
bilgi edinebileceklerdir. Bu kapsamda, bölümün temel dersleri olup eğitim 
programının esasını teşkil edecek Süryani dili ve kültürü ile ilgili derslerin 
dışında, tarih, tarih felsefesi ve metodolojisi, ilahiyat, sosyoloji, edebiyat, 
Süryani dili ile yakın ilgisi bulunan Sami dilleri ailesinden İbranice ve 
Aramice ile İngilizce gibi Süryani literatürünün büyük oranda aktarılmış 
olduğu modern batı dilleri kabilinden dersler ve uygulamalar öğrencilere 
her açıdan yeterli birikimi sağlayabilme amacına hizmet edeceklerdir. Bu 
arada, öğrencilerin sokaklarında pek çok dilin konuşulup farklı kültürlerin 
yaşatıldığı Mardin’de yaşama ve okuma olanağı bulacakları da şüphesiz-
dir. 

 

 



 
Öğr. Gör. Ayşe Hacımustafaoğlu, iyi düzeyde Süryanice, İbranice, 
İngilizce ve Kürtçe bilmektedir. Süryani Dili ve Edebiyatı lisans 
bölümünde Antik dönem Süryani Edebiyatı ve Modern dönem Sür-
yani Edebiyatı, Süryani Klasik Metinler gibi gramer ve etüt içerikli 
dersler vermektedir.      

 

Öğretim Görevlisi Mihayel Akyüz: Klasik Süryaniceye ve anadili 
olan Çağdaş Süryaniceye (Ṭuroyo/Surayt) hâkim bir akademisyen 
olan Mihayel Akyüz, Süryanî literatürünün en zengin dönemleri 
olan IV. - XIII. yüzyıllar arasındaki Süryanice eserler üzerinde 
araştırmalar yapmaktadır. Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü, 
Süryani Dili ve Kültürü Anabilim Dalında yüksek lisans tezini ve-
ren Akyüz, Britanya Müzesinde yer alan ve Batı bilim dünyasında 
henüz çalışılmayan, Muşe bar Kifo’ya ait emsalsiz Süryanice bir 
nüshayı edisyon edip ilk defa Türk diline kazandırmıştır. 2017 yı-
lında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde göreve başlayan Akyüz, 
“Süryanî Dili ve Edebiyatı” bölümü bünyesinde uzmanı olduğu 
Klasik Süryanice ve Çağdaş Süryanice derslerini vermektedir. Bu-
nunla birlikte Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Tarih Programında doktora talebesi de olan Akyüz, Miafizit Sür-
yanî kilisesinin İslâm öncesi ve İslâm sonrası dönemlerini genelde 
ortaçağ Süryanî kaynakları üzerinden, özelde de Süryanî Patriği 
Mikhael Rabo kroniği üzerinden ele alarak doktora çalışmalarını 
yürütmektedir. Bu bağlamda hem Hristiyanlık hem de İslâm tarihi 
açısından ortaçağın önemli kaynakları arasında gösterilen ve Sür-
yanî tarihinin en önemli eseri olarak kabul edilen Mikhael Rabo 
kroniğinin tamamını (=21 kitap) Süryanice aslından Türkçeye ter-
cüme ederek Türkiye akademisine kazandırma gayretindedir.   

 

 

 

 

 

“Süryani Dili ve Edebiyatı” bölümünün bugüne kadar Türkiye’de bu alana 
yönelik bırakılan eksikliği bir ölçüde de olsa giderip mümkün olduğu ka-
dar kapatacak araştırmacılar yetiştirme ilkesi, böyle bir bölümün zaruretini 
göstermektedir. 

 
ÖĞRETİM ÜYELERİ 
 

Profesör Doktor Mehmet Sait Toprak: Süryanice, Aramice, İbranice ve 
Arapça gibi Sami dilleri üzerinde uzmanlığı bulunan bir dilci ve Farsça, 
İngilizce ve Kürtçe başta gelmek üzere çeşitli başka dillere de vakıf bir te-
olog olarak Mehmet Sait Toprak, ilgilendiği bilimsel alanlarda dünya tara-
fından tanınan yetkin bir akademisyendir. Mehmet Sait Toprak’ın hali ha-
zırda başka bazı alanların dışında Süryani dili ve edebiyatı üzerine de kitap 
ve makaleleri yayınlanmış olup, Süryani literatürünün önde gelen isimleri 
olan Nusaybinli İliyo ve Bar Ebroyo’ya ilişkin kitapları ve Süryani grame-
rine dair yazdıkları başta gelmek üzere basım aşamasında bulunan pek çok 
eseri mevcuttur. Mehmet Sait Toprak, “Süryani Dili ve Edebiyatı” bölümü 
bünyesinde Süryanice (Ktobonoyo – Turoyo), İbranice (Kutsal Kitap İbra-
nicesi – Modern İbranice) ve Aramice gibi dillerin lisans öğrencilerine 
sevdirilmesi ve öğretilmesi ile beraber, Süryani diline, kültürüne, literatü-
rüne ve Hıristiyan ve Yahudi ilahiyatlarına ilişkin çeşitli dersleri verebilme 
yetkinliği taşımaktadır.  

Öğretim Görevlisi Ayşe Hacımustafaoğlu: Dicle Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi’nden mezun olup, aynı üniversitede Biyoloji bölümde en-
tomoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Mezuniyetinden sonra özel ku-
rumlarda öğretmenlik görevini ifa etmiştir. Daha sonra Mardin Artuklu 
Üniversitesi Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü’nde Süryani Dili ve Kül-
türü anabilim dalında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. 4. yüzyılda 
yaşamış olan Persli Bilge Afrahat’ın Beşinci İspatının Türkçe çevirisini 
yapmıştır. Afrahat’ın kimliğine dair karmaşaları çözdükten sonra, dönemin 
siyasetini ve kültürünü de tezine aktarmıştır. Ayrıca Afrahat’ın gözünden 
dönemin imparatorları, azınlıklık cemaatlerinin durumunu incelenmiş ve 
dönemin egemen iki büyük gücünün (Roma ve Sasani İmparatorlukları) 
mücadeleleri ile birbirlerine karşı yürüttükleri politikaları araştırıp kaleme 
almıştır.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Araştırma Görevlisi Umut Var: Geç Antikçağ ve Ortaçağ kilise tarihi, 
Orta dönem Bizans tarihi ve tarih felsefesi üzerine araştırmalar yapmakta 
olan Umut Var, 2010-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü lisans programında öğrenim görmüş ve yandal 
programıyla kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik 
Filoloji Bölümü Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan da aynı yıl 
mezun olmuştur. 2014 yılında Monash University'de başladığı yüksek li-
sans eğitimi sırasında İslam karşısında Bizans entelektüellerinin tepkisi 
üzerine çalışmıştır. İkinci yüksek lisans eğitimi için 2016'da İstanbul Me-
deniyet Üniversitesi'ne kaydolan Umut Var, bu programı Papalık ve Cons-
tantinopolis Kilisesi ilişkileri üzerine yazdığı IX. yüzyıl Doğu Roma İmpa-
ratorluğu ve papalık ilişkileri bağlamında Patrik Photius tartışması adlı 
yüksek lisans tezi ile tamamlamıştır. Çalıştığı alanla ilgili İngilizce ve 
Fransızca literatürü de takip edebilecek dil yetkinliğine sahip olan Umut 
Var, Latince, Eski Yunanca ve Klasik Süryanice kaynak dillerini de çalış-
malarında kullanmaktadır. Bizans ve kilise tarihi çalışmalarının yanı sıra 
minor olarak Süryani Hristiyanlığı, Doğu Kilisesi'nin Orta Asya'daki faali-
yetleri ve Süryani felsefesi konularında da çalışmalar olan yapmakta olan 
Arş. Gör. Umut Var, doktora çalışmalarını İstanbul Medeniyet Üniversite-
si'nde  sürdürmektedir. 

ÇEŞİTLİ AKTİVİTELER 

“Süryani Dili ve Edebiyatı” bölümü bünyesinde, düzenli olarak seminer-
ler, paneller ve bilhassa alanında uzman akademisyenlerin bulunacağı kon-
feranslar düzenlenmesi planlanmaktadır.  Aynı zamanda bölümümüz bün-
yesinde lisans öğrencilerimiz tarafından kurulan Süryani Dili ve Edebiyatı 
Topluluğu da öğrencilerimize yönelik çeşitli bilimsel aktiviteler gerçekleş-
tirmektedir. 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIMIZ 

“Süryani Dili ve Edebiyatı” bölümünden mezun olacak öğrenciler, Mardin 
Artuklu Üniversitesi bünyesinde “Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü” 
biriminde faaliyetini sürdüren “Süryani Dili ve Kültürü” isimli tezli yük-
sek lisans programına gerekli koşulları sağlamak şartıyla devam edebilir-
ler.  

 



 
SOSYAL FAALİYETLER VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLA-
RI 

 
Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinin kurmuş olduğu ve 
üniversitemizin en etkin öğrenci topluluklarından olan “Edebiyat 
ve Dilbilim Topluluğu” bir dizi faaliyet yürütmektedir. Aylık      
olarak paneller düzenlenmekte ve alanında uzman olan hocalar bu 
panellerde sunumlarının sunmaktadırlar. Yine aynı topluluk her 
hafta öğrenci sunumlarından oluşan ve topluluğa üye öğrencilerin 
hazırladıkları farklı konulardaki sununları da organize etmektedir. 
Yine kır gezileri, kahvaltı gibi sosyal aktiviteler de                      
topluluğumuzun organizasyon takviminde sık sık rast gelinen sos-
yal faaliyetlerdendir. 
 
ÇİFT ANADAL VE YANDAL OLANAKLARI 
 
Edebiyat Fakültesinde çift anadal olanağının en etkin şekilde var 
olduğu bölüm Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümüdür. Bölümümüzde 
diğer tüm bölümlerin ikinci sınıf öğrencileri çift anadal yapma   
şansına sahiptirler. Bu öğrencilerin alttan dersi olmamalı ve not   
ortalamalarının en az 70 olmalıdır. Ayrıca öğrencinin kendi       
anadal programında başarı sıralaması açısından en üst %20 içinde 
yer alması gerekir. 
 
AKADEMİK PERSONEL  
 
Prof. Dr. Abdurrahman ADAK 
Prof. Dr. Tahirhan AYDIN  
Doç. Dr. Hayrullah ACAR 
Doç. Dr. İlyas AKMAN    
Doç. Dr. Tareq Mohammed AWRAHIM 
Dr. Öğretim Üyesi Ahmet KIRKAN 
Öğretim Görevlisi Leyla KAPLAN 
Öğretim Görevlisi Ayhan YILDIZ  
Dr. Araştırma Görevlisi Mehmet YONAT 
Dr. Araştırma Görevilisi Kenan SUBAŞI 

KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 

BÖLÜMÜN/PROGRAMIN TARİHÇESİ 

Mardin Artuklu üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kürt Dili ve Edebiyatı   
Bölümü Türkiye’de öğrenci alan ilk Kürt Dili ve Edebiyatı lisans         
programıdır. İlk öğrencilerimizi, 2011-2012 öğretim yılında aldık ve 2014-
2015 öğretim yılı itibari ile Türkiye’nin ilk Kürt Dili ve Edebiyatı lisans 
öğrencilerini mezun ettik. Bütün eksiklikler ve zorluklarına rağmen,       
bölümümüz Türkiye’de Yaşayan Diller Enstitüsü öğretim elemanları ile 
yurt dışından gelen öğretim elemanlarının katkıları, öğretim elemanlarımı-
zın özverili çalışmaları, zengin materyaller ve akademik disiplin sayesinde 
daha ilk tecrübede iyi bir düzey yakaladığımıza inanıyoruz. 
 
İSTİHDAM OLANAKLARI 
 
Bölümümüzden mezun olan öğrencilerin, resmi gazetede çıkmış karara 
istinaden Mili Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim kurumlarında Kürtçe 
öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Bununla birlikte, mezun olan        
öğrencilerimiz Kürt Dili ve Kültürü bölümlerinde yüksek lisans ve doktora 
eğitimlerine devam edip akademi de de ilerleyebilirler. Yine mezunlarımız 
mesleki açıdan ülkemizin gereksinimlerine uygun nitelikte, uluslararası ve 
kültürel yönden donanımlı bireyler olarak bankacılık, uluslararası ilişkiler, 
yayıncılık, turizm, gazetecilik, devlete ve özel sektöre bağlı medya        
kuruluşları gibi toplumun farklı sektörlerinde hizmet verebilirler.  
 
YURTDIŞI İŞBİRLİKLERİ 

Bölümümüzün Erasmus Öğrenci Hareketliliği programı kapsamında Uni-
versitâ degli studi di Napoli “l’Orientale”, Rouen University ve Jagiello-
nian University ile anlaşmaları mevcuttur. Yine Erasmus+ Staj Hareketlili-
ği kapsamında öğrencilerimiz Erasmus ülkelerinde bulunan herhangi bir 
üniversiteden yada eğitim kurumundan kabul belgesi almaları durumunda 
bu üniversite ve kurumlara öğrenci gönderebilmektedir.  
 

 

 


