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Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Sosyal Bilimler + 5T vizyonumuz ile birlikte şehre dokunan bir üniversiteyiz.  
Şehrin  içerisinde yer alan birçok il ve ilçenin sağlık, tarım, turizm, sanayi ve tasarım alanlarındaki bilgi ve 
birikim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 

Bilgiyi, ‘Ahlak, Bilgi, Üretim’ denklemlerinde üreten Mardin Artuklu Üniversitesinde;
2 Enstitü
11 Fakülte
3 Yüksekokul
8 Meslek Yüksekokulu
1 Devlet Konservatuarı
17Araştırma ve Uygulama Merkezi
3 Rektörlüğe Bağlı Birimlerde yer alan 143 bölüm ve program sayısı  mevcut.

Personel Sayıları
Akademik Personel Sayısı: 613
Yabancı Uyruklu Akademik Personel Sayısı: 32
İdari Personel Sayısı: 588

Öğrenci Sayıları:
Toplam Öğrenci Sayısı: 16.756



Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Kütüphane Binası 11.600 M2 Alan Üzerinde İnşa Edilmiştir.
Modern mimari ve Mardin mimarisinin iç içe olduğu kütüphane binasının projesi
2013 Yılında Ulusal Mimarlık Ödülüne aday gösterilmiştir.
Bölgenin ilk 7/24 çalışma salonu; başta kendi bünyesindeki üniversite öğrencileri ve personeli
olmak üzere
il ve ilçelerden çeşitli sınavlara hazırlanan
(KPSS, YGS, TUS…) öğrenciler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır
Okuyucuyu kucaklayan şık, modern ve teknoloji ile kontrol edilen bina giriş/çıkış noktası

Okuyucuya yön veren, bilgilendiren görsel sistemler
Koleksiyon taramalarının yapıldığı kiosklar

7/24 aktif, kütüphane dışından kitap iade etme imkânı
Türkiye’de ilk defa bir kütüphanede kullanıma başlandı.
100 binin üzerinde nitelikli koleksiyonuyla hafta içi gece 23’e kadar hizmet
vermektedir. 7/24 çalışma salonu 24 saat 365 gün hizmet vermektedir.











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

ARTUKLU AYP’nin hedefleri:
1. Yabancı dil (bir doğu ve bir batı dili) yetkinliğini geliştirme.
2. Metodolojik yetkinlikleri, disiplinler arası düşünebilme kabiliyetini geliştirme,
alanlarıyla ilgili ihtisaslaşmayı geliştirme, alanlarıyla ilgili literatüre ve klasiklere
hakimiyet.
3. Metin üretimi ve akademik yazım becerilerini geliştirme.



AKADEMİSYEN YETİŞTİRME PROGRAMI

Programa Kimler Katılabilir?

Mardin Artuklu üniversitesi Lisans Öğrencilerinden birinci ve ikinci sınıf öğrencileri başvurabilir..

Adayların, programa başvurmaları için not ortalamalarının 70’in üstünde olması gerekir.

ARTUKLU AYP’ye kabul edilmek için bilim sınavı yapılır.



AKADEMİSYEN YETİŞTİRME PROGRAMI

Programın amacı

ARTUKLU AYP programı, tüm bölümlere açık olmakla birlikte felsefe, tarih, sosyoloji,
antropoloji, psikoloji, siyaset bilim, İslami ilimler (İslam tarihi ve sanatları, felsefe ve din
bilimleri, temel İslam bilimleri) alanlarına yoğunlaşmaktadır.
ARTUKLU AYP, programa kabul edilen öğrencilerin iki yabancı dilde ve kendi alanlarında
desteklenmesine yöneliktir.
ARTUKLU AYP üç kademeden oluşmakta her bir kademe ise bahar, yaz ve güz
dönemlerinden oluşmaktadır. ARTUKLU AYP üç senede tamamlanmaktadır.
Dil öğretiminin dışındaki toplantılar; seminerler, metin okumaları ve atölye çalışmaları
şeklindedir.
ARTUKLU AYP programı etkinlik öncesinde, esnasında ve sonrasında okuma ve yazma
yükümlülüklerini içermektedir. Programa devam eden katılımcının bu yükümlülükleri yerine
getirmesi zorunludur.
ARTUKLU AYP’ye kabul edilen öğrenciler için devam zorunludur. Dönem boyunca
mazeretsiz programın % 20’sine katılmayan adayın programla ile ilişkisi kesilir.









Mardin Artuklu Üniversitesi lisans öğrencilerinin faydalandığı ve yapılan 
bilim sınavı sonucunda kazanan öğrencilere sunulan bu hizmet Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire başkanlığımızda gerçekleşmektedir.
Artuklu ARTUKLU AYP öğrencilerine Kütüphane kapsamında veri tabanı 
eğitimleri verilmektedir.Ayrıca yayınevleri ile yüz yüze ve online eğitimler 
düzenlenmektedir. Kütüphane tarafından yazar çalıştayları düzenlenmekte 
olup nasıl makale yazılır, akademik yayıncılık, etkili yazım stratejileri ve 
etik kurallar hakkında bilgiler verilmektedir.



Mardin Artuklu Üniversitesi lisans öğrencilerinin faydalandığı ve yapılan 
bilim sınavı sonucunda kazanan öğrencilere sunulan bu hizmet Kütüphane 
ve Dokümantasyon Daire başkanlığımızda gerçekleşmektedir.
ARTUKLU AYP öğrencilerine Kütüphane kapsamında veri tabanı eğitimleri 
verilmektedir. Ayrıca yayınevleri ile yüz yüze ve online eğitimler 
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olup nasıl makale yazılır, akademik yayıncılık, etkili yazım stratejileri ve 
etik kurallar hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca AYP tarafından 
oluşturulan okuma listeleri her sene Kütüphanemiz tarafından düzenli 
olarak alınmaktadır. 



2023 yılında Artuklu Üniversitesi Akademik Gelişim Koordinatorlüğü ile 
Kütüphane tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek proje kapsamında hem 
Mardin Artuklu üniversitesi araştırmacılarına daha iyi destek vermek için, 
ayrıca AYP öğrencilerini daha da geliştirmek amacıyla, Bilimsel Bilginin 
üretilmesi ve Yayılması sürecinde karşılaşılan sorunlar çalıştayı
Mardin’de gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan çalıştaya veri tabanı 
sorumluları,araştırmacılar, kütüphaneciler, Ayp öğrencileri ve kalkınma 
ajansları katılacaktır. Çalıştay sonucunda çıkacak sorunlara çözüm 
önerileri getirmek amaçlanmaktır. 



2023 yılında Artuklu Üniversitesi Akademik Gelişim Koordinatorlüğü ile 
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Yüksek maliyetlerden ve ekonomik krizden kaynaklı yaşanan sorunlar
sebebiyle bütçeyi kullanmakta zorlanan kütüphaneler (Güneydoğu
Anadolu Bölgesi) için kalkınma ajanslarına projeler sunularak elektronik
kaynakların alımında destekler bulunmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda
destek alan kütüphanelerin elektronik kaynak oluşturma ve bütçe
yönetiminde büyük destek alacağı düşünülmektedir.



Projenin en büyük amacı akademisyen yetiştirme programına katılan 
öğrencilerin elektronik kaynaklara daha etkin bir şekilde ulaşması ve program 
sonucunda istenilen hedefe ulaşmalarını sağlamaktır.







Ayp benim için bir dönüm
noktası gibi birşey oldu, geleceğim için çok
önemli bir program olup ne yapacağımı
kesinleştiren bir program oldu. Ayp bana kendi
eksikliklerimi bulma, nerde yanlış yaptığımı
veya düşündüğümü bulmama yardımcı oldu.
Bana katkıları elbette çok fazla oldu, özellikle
bölümüm olan felsefede ilerlemem konusunda
ve diğer branşlarda da kendimi geliştirmede
yardımcı oluyor. Tekrardan tüm hocalarımıza ve
Ayp nin açılmasına vesile olan herkese
teşekkür ederim.

Cansel Aşut, Felsefe 3. Sınıf , Ayp Öğrencisi



Merhaba ben Ayp'den Ülkü Yürek. İslami ilimler fakültesinde İlahiyat 
Bölümü arapça programı ikinci sınıf öğrencisiyim. Akademisyen 
Yetiştirme Programı kapsamında derslere katılım sağlıyorum. Bu 
program dahilinde felsefe ve ingilizce dersleri alıyorum. Bu dersler 
benim çevreme göre evrene farklı bir bakış açısı ile bakmama 
yardımcı oluyor. Hocalarımızın biz öğrencileri de derse dahil 
etmelerinin; bizleri sorgulamaya ve daha iyi öğrenmeye teşvik 
ettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu program farklı bölümlerden 
öğrenci barındırması bakımından farklı görüşleri bir arada tartışarak 
saygı çerçevesi içinde fikir alıșverișinde bulunmama olanak sağlıyor. 
Biz öğrencileri ileri götürmek için biraz daha sorumluluk 
yüklenebileceğini düşünüyorum. Akademisyen olarak yetişmemiz 
için bence yalnızca ders almamalı bu program dahilinde farklı 
platformlarda yer alabiliriz.



TEŞEKKÜR EDERİZ.
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