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Siverek Meslek Yüksekokulu 24 yılı aşkın süredir, kesintisiz eğitim öğretime devam 

etmektedir. Zaman zaman program sayısı ve yapısında değişikliklere gidilmiştir. Öğrenci 

sayısının azlığı dolayısıyla, özellikle beslenme ve barınma imkanlarından yoksun kalan 

öğrencilerimiz ve okul idaremiz bu sayıyı arttırmak için çalışmalar yapmışlardır. 2018-2019 

eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başladığımız Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon 

Programlarımızla birlikte program sayımızı beşe yükselterek, akademik kadromuzu da 

güçlendirerek daha kaliteli bir eğitim öğretimin yanı sıra bu sorunları da aşmayı 

hedeflemekteyiz. Bunun yanı sıra taşındığımız kampüste neredeyse atıl durumda bulunan 

kapalı spor salonumuzu aktif hale getirdik. Özellikle gençler için vazgeçilmez olan spor 

faaliyetleri, bizim de spor alanlarını faaliyete geçirmek için önceliğimiz oldu. Ara Eleman 

yetiştiren bir kurum olarak akademik ve idari kadromuzla öğrencilerimizin daha iyi yetişmesi 

için onlara yönelik akademik ve sosyal faaliyetlerimizi artırmak için yoğun çalışmalarımız 

devam etmektedir. Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yaptığımız etkinliklerin bir kısmını e 

bültenimizde sizlerle paylaşıyoruz. Akademik ve sosyal faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği 

geçen tüm akademik ve idari personelime teşekkür ediyorum. Daha iyilerini daha güzellerini 

yapmak dileğiyle e bültenimiz hayırlı olsun.       

       Öğr.Gör. Mustafa ALPSÜLÜN 

                                                               Müdür 
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Seminer Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Mustafa 
ALPSÜLÜN’ün açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında, Siverek İş-Kur 
Çalışma ve İş Kurumu İlçe Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapmayı 
planladıklarını vurgulayan ALPSÜLÜN, bu seminerin öğrencilerin özellikle 
okul sonrasında iş arama becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlendiğini 
belirtti. 

Açılış konuşmasının ardından İş ve Meslek Danışmanı  Hüseyin 
GALYAN ve Ayşe GEN tarafından   “İş Arama Becerileri ve Mülakat 
Teknikleri” hakkında seminer verildi. Seminerinde öğrencilere, İş ve 
Meslek Danışmanlığı, İş Aramak İçin Kullanılan Yöntemler, İş Arama 
Süreci, İş Arama Becerileri (CV Hazırlama, Mülakat) konularında bilgi 
verildi. Öğrencilerin soruları İş ve Meslek Danışmanları tarafından 
cevaplandırıldı. 
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Siverek Meslek Yüksekokulu Öğretim elemanları öğrencileriyle birlikte Ediz 

Köyünde Okul Müdiresi Aynur TAŞ ve köydeki kadınlarla bir araya geldiler. Ediz 

Köyü okulunda yapılan etkinlikte kadınlarla sohbet edip günlerini kutladılar. MYO 

Müdürü Öğr.Gör. Mustafa ALPSÜLÜN “ 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününün 

kadının ülkemizde ve dünyada anlaşılması ve hakkettiği değeri görmesi bakımından 

anlamlı olduğunu söyledi Köy okulunda yapılan etkinlikte konuşan ” Öğr. Gör Reyhan 

BASIK  “Dünya Emekçi Kadınlar Gününün 1921 yılından buyana ülkemizde 

kutlanmaya başlanmıştır. 8 Mart’ın tüm kadınların günüdür.  kadının aynı zamanda bir 

dost, bir eş, bir komşu, bir yoldaştır ama en önemlisi her kadın emekçidir, insandır. 

Annelerimiz olan kadınlar  ilk öğretmenlerimizdir. Bütün bunlardan önce insandır.  Bu 

nedenle kadınlara yapılan saldırılar bütün insanlığa yapılmış gibidir” dedi. Etkinlik  

Öğr.Gör. Zehra BOZDAĞ ve öğrencilerin yaptığı ev ziyaretleriyle devam etti.  
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Siverek Belediyesi Park ve bahçeler 

Müdürlüğü ekipleri tarafından okulumuz 

kampüsünde düzenlemeler yapıldı. 

Bahçedeki ağaçlar ve çalılıklarda budama 

işleri yapılarak gerekli yerlere öğrencilerin 

oturma alanlarına banklar konuldu 
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Meslek Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Kasım ERTÜRK tarafından DGS 

sınavına girecek öğrencilere yönelik Matematik kurs yapıldı. 

DGS sınavında öğrencilerimizin başarısını yükseltmek amacıyla düzenlenen kurs 

öğrencilerin sayısal becerilerini geliştirmek bu alanda eksiği olan öğrencilerin başarısını 

yükseltmek için düzenlendi. 
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Siverek Meslek 

Yüksekokulu ve Halk 

Eğitim Merkezi işbirliği ile 

Dr. Öğretim Üyesi Fethiye 

ÖZBERK tarafından AB 

Kalkınma Projeleri ve 

Proje Döngüsü eğitimi 

düzenlendi. Halk Eğitim 

Merkezi konferans 

salonunda iki gün süren 

eğitime Siverek Meslek 

Yüksekokulu Öğretim 

Görevlileri, Siverek’in 

çeşitli okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticiler katıldı. 

Eğitimcilerin yoğun ilgi gösterdikleri program sonunda başvurusu devam 

eden hibe kuruluşları internet aracılığı ile incelendi, katılımcılara başvuru 

koşulları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca; hazırlanacak projelerin eğitim-

öğretim faaliyetleri ve ilçe 

kalkınmasına ilişkin katkıları 

hakkında konuşuldu.Kurs 

açılışında konuşma yapan 

okulumuz müdürü Öğr.Gör. 

Mustafa ALPSÜLÜN “ 

Programda emeği geçen; 

Akçakale Meslek 

Yüksekokulu Dr. Öğretim 

Üyesi Fethiye ÖZBERK 

hocamıza, Siverek  ve Halk 
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Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz/şükranlarımızı sunarız 

dedi”. 
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Siverek Karacadağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 

öğretmenleriyle birlikteYKS sınavı öncesinde ziyaret ederek okulumuz 

programlarıyla ilgili bilgi aldılar.  Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi 

Hasan Celal BALIKÇI ve Öğr.Gör. Zehra BOZDAĞ tarafından okulumuz 

ve laboratuvarlarımız gezdirilerek öğrenciler bilgilendirildi.
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Okulumuz öğrencileri ve öğretim elemanları tarafından Siverek Belediyesince sağlanan araçve 

gezi teknesiyle takoran ve nisibbi köprüsüne turistik gezi düzenlediler. 
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Öğrencilerimiz yıl sonunda Diyarbakır, Hasankeyf, Midyat ve Mardin’in tarihi ve turistik 

yerlerini gezdiler. Öğretim elemanlarımızla birlikte yapılan gezide bölgenin tarihi ve kültürel 

mekanları gezilerek buralarla ilgili bilgi aldılar. 
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Her yıl ülkemizde 8-14 Mart tarihleri arasında 

kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında 

Yüksekokulumuz Bilgisayar Teknolojileri ile Çocuk 

Gelişimi bölümleri, Karakoyun İlkokulu 4. Sınıf 

öğrencilerine yönelik “Teknolojiyi Kullan Hayalini 

Canlandır” başlıklı animasyon hazırlama etkinliği 

gerçekleştirecektir. Etkinlik kapsamında, ilkokul 

öğrencileri çizdikleri resimleri, bilgisayar 

teknolojileri bölümü öğrencilerinin rehberliğinde 

bilgisayar programına aktaracak ve 

animasyonlaştırma gerçekleşecektir. Etkinliğin 

amacı bilgisayar teknolojisi ile ilkokul çocuklarını 

tanıştırmak ve yüksekokul bünyesindeki bölümleri 

tanıtmaktır. Bu sayede, çocuklarda bilim ve 

teknoloji alanındaki farkındalığın artmasına katkı 

sağlanacak, çocuklarda bilim ilgi ve sevgisinin 

oluşmasına imkân sunulacaktır. 

  
 
 
 

Program akışı: 
Tarih: 13.03.2018 
Saat: 13:00-15:00 arası 
· 13:00-13:20 - Öğrencilerin karşılanması ve 
tanışma etkinliği. 
· 13:30-14:00 - Okulun gezdirilmesi, bölüm hocaları ile bölüm ve meslek tanıtımı. 
· 14:00-14:40- 
o Bilim ve Teknoloji Hakkında mini sohbet. 
o “Hayalindeki Resmi Çiz ve Canlandır” etkinliğinin gerçekleştirilmesi. 
· 14:40-15:00- İkram ve hediye dağıtımı. 
· 15:10: Öğrencilerin uğurlanması  
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 “Teknolojiyi Kullan Hayalini Canlandır” Etkinliği 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Siverek Meslek Yüksekokulu’nda Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında planlanan “Teknolojiyi kullan 

hayalini canlandır” adlı etkinlik Karakoyun İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi.  

Siverek MYO’nun bilgisayar laboratuvarında planlanan etkinlik öncesi Karakoyun köyünden gelen 

ilkokul öğrencilerine öğle yemeği verildi. Yemeğin ardından çocuklar, hayallerindeki resmi Bilgisayar 

Teknolojileri Bölümü öğrencileri ile çizerek bilgisayar laboratuvarına geçtiler. Burada çocuklarla 

bölüm öğretim elemanları eşliğinde bölüm öğrencileriyle birlikte bilim ve teknolojinin önemi 

hakkında sohbet edildikten sonra “Resmini Canlandır” etkinliği gerçekleştirildi. Animasyon çalışması 

ilkokul öğrencileri tarafından büyük ilgi gördü. Bilgisayar ile ilk defa uygulama geliştiren çocukların 

mutlulukları görülmeye değerdi.  

Laboratuvarda tamamlanan animasyon çalışmasından sonra çocuklara Siverek MYO’ nun diğer 

bölümleri gezdirildi.  

Karakoyun İlkokulu müdürü Mehmet USLUER ve öğretmenleri yapılan bu etkinlikle ilgili 

memnuniyetlerini dile getirdiler. Meslek Yüksekokulu yönetimi ve hocalarına teşekkür ederek 

öğrencileriyle birlikte veda ettiler.  
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12 Mart 2018 tarihinde Siverek Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi 

Uygulamalari Programi Ogretim Gorevlileri Neslihan TANCI YILDIRIM ve Abdulkadir 

BARUT tarafindan düzenlenen Girisimcilik Paneline Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi 

öğretim üyeleri Yrd. Doc. Dr. Ahmet CAKIR ve Yrd. Doc.Dr. Omer Faruk DEMIRKOL 

panelist olarak katılmişlardir. Ögrencilere girisimcilik ile ilgili bilgilerin verildigi panelde 

muhasebe egitiminin girisimcilik acisindan onemine de deginildi. 
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Meslek yüksekokulumuz  Gıda teknolojisi programı öğrencileri 

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde Pınar süt tesislerinde gezi ve 

incelemelerde bulundular. İşletmede öğrencilere mühendisler 

tarafından üretim hakkında bilgi verildi. 
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Meslek yüksekokulumuz Gıda teknolojisi programı öğrencileri üniversitemiz gıda 

mühendisliği bölümü laboratuvarında gezi ve inceleme yaptı. Osmanbey kampüsünü 

gezen öğrenciler daha sonra gıda laboratuvarında yapılan analizler haķkında Arş gör. 

Büşra Göncü tarafından bilgilendirildiler. 
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Okulumuzda  öğretime yeni başlayan Çocuk Gelişimi ve Tıbbi 

Dökümantasyon-Sekreterlik Bölümlerine destek sağlamak, ders içeriklerini 

zenginleştirmek amacı ile Siverek Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi 

yetkilileriyle görüşülerek işbirliği çalışmaları başlatıldı. 

İlk çalışma, Siverek Toplum Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dr. Barış 

CANKURTARAN,IN eğitim semineriyle başlamış oldu. Çocuk Gelişimi ve Tıbbı 

Dökümantasyon-Sekreterlik bölümü öğrencilerine Genel sağlık taraması, 

Yenidoğanlarda İlk işlemler ve Aşılar, Aile takip sistemi konularında eğitim veren 

Dr. Barış CANKURTARAN ayrıca; Toplum Sağlığı Merkezi tarafından sunulan 

hizmetler, Aile Sağlığı Merkezleri tarafından çocuk izlemine yönelik yapılan sağlık 

hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. 

İlçe Sağlık Grup Başkanı ve Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Osman 

GÜZEN tarafından desteklenen ve bölümlerin ders içerikleriyle ilişkili olarak 

devamı yapılacak olan eğitim semineri öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı. 

Seminer sonunda öğrencilerin sorularına da yer verildi. 
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2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın açıklanmasının ardından tercih 

işlemlerine başlayan öğrencilere ve özel öğretim kurumlarının rehberlik servisine Harran 

Üniversitesi ve Siverek Meslek Yüksekokulu’nun tanıtımı yapıldı. Harran Üniversitesi’nin 

ülkenin ilerlemesini sağlayan yenilikçi, yaratıcı, demokrat, bilimi kendine ilke edinmiş 

aydın bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim-öğretim anlayışından bahsedildi. 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, ayrıca da Siverek 

Meslek Yüksekokulu’nda yer alan ve yeni açılan bölümler hakkında bilgi verildi. 

  

         Siverek Meslek Yüksekokulu’nun akademik grubu tarafından gerçekleştirilen 

tanıtım günü, özel öğretim kurumları ve liselerin rehberlik servisi tarafından büyük ilgiyle 

karşılandı. 



32 
 

 

 



33 
 



34 
 

Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde düzenlenen tören, 

saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın 

söylenmesiyle başladı. 

 

           Törende, Gıda Teknolojileri, Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe 

ve Vergi Uygulamaları bölümlerinde eğitimlerini tamamlayan 65 öğrenci 

mezuniyet belgesi aldı.Rektörümüz Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, yaptığı 

konuşmada, öğrencilere kendilerine uygun iş seçmelerini önerdi. 

 

            Seçtikleri işi severek yapmaları gerektiğine değinen Rektörümüz, 

"En büyük düşmanımız şu anda, 'KPSS'ye gireyim, bir yere atanayım 

ondan sonra da oturayım.' Evet, imtihana girin, girdiğiniz yerde 'benim 

görevim şu.' 3 katını yapın. Şunu da iyi bilin ki işinizi sağlam yaparsanız 

önünüz açılacak ve yükseleceksiniz, istikbaliniz daha parlak olacak." 

dedi. 

          Okul Müdürümüz Öğretim Görevlisi Mustafa Alpsülün, mezuniyetin 

yolun sonu olmadığını belirterek, "Okulda aldığınız eğitim, sizlere mesleki 

anlamda kapıları açacak anahtarları veriyor. İş hayatınızda 

göstereceğiniz çaba ve gayret, başarılı bireyler olmanızı sağlayacaktır." 

diye konuştu. 

           Törenin sonunda, öğrenciler keplerini havaya atarak sevinç 

yaşadı. 

           Törene, Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan TAŞALTIN,Siverek 

Kaymakamı Metin DEMİREL, Belediye Başkan Vekili Hamdi 

HATİPOĞLU,Emniyet Müdürü Yener GÜL, İlçe Jandarma Komutanı 

Hayri YAZICI , İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri KAPANOĞLU, Üniversitemiz 

Genel Sekreteri Abdülhalim DÜNDAR, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Murat SEVGİLİ, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan 

ÖZBERK, AK Parti İlçe Başkanı İlhan ÇELİK, Siverek Belediyesi Başkan 

Yardımcısı Hasan POSTACI  sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 

öğrenciler ve aileleri katıldı. 
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Okulumuz 2018-2019 Eğitim öğretim yılına Çocuk Gelişimi ve Tıbbi 

Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerine de öğrenci alarak başladı. 

2 yeni programla birlikte okulumuz bünyesinde yer alan 

programların sayısı beşe yükseldi. 
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Eğitim binamız dış cephesi ve merdiven basamaklarında meydana 

gelen bozulmalar tamir edildi. Kapalı spor salonu çatı iç ve dış boya 

tamiratı yapıldı Kampüs Milli Eğitim Bakanlığından alındığından bu yana 

tamiratı yapılmamış olan kapalı spor salonumuz Rektörümüz Prof. Dr. 

Ramazan TAŞALTIN’ın talimatıyla sağlanan ödeneklerle tamir edildi. 

Öğrencilerin ve personelin spor aktiviteleri ve bazı törenler için 

kullanılacak olan spor salonumuzun yenilenmesi önem arz etmekteydi. 
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Futbol ve Voleybol Turnuvası 
Siverek Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 10.Geleneksel ‘’Futbol ve Voleybol 

Turnuvası’’ Yüksekokul Müdürümüz Öğr.Gör.Mustafa ALPSÜLÜN'ün destekleri ve 

İdari  personelimiz  Mehmet BUĞDAYCI tarafından gerçekleştirildi. 

  

Sekiz takımın yer aldığı ve Siverek Uygulama Bilimler Fakültesinin de bulunduğu 

turnuvada, Yüksekokulumuz Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2.Sınıf öğrencileri 2017-

2018 Dönem Şampiyonu olarak  hem Futbol hem Voleybol branşlarında birinci oldu. 

  

Turnuva sonunda Öğrencilere Madalyaları,Yüksekokul Müdürü Öğr.Gör.Mustafa 

ALPSÜLÜN' tarafından verildi.
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Harran Üniversitesi Bilişim Topluluğu’nun düzenlediği “Geleneksel Bilişim 

Günleri”ne Siverek Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı öğrencileri ve 

bölüm hocaları ile katılım sağlandı. Osmanbey kampüsünde programı tamamlayan 

öğrencilerle Dünyanın ilk tapınağı olan arkeolojik kazı alanı Göbeklitepe ve 

akabinde Balıklıgöl ziyareti gerçekleştirildi. 
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Siverek Yukarı Mezopotamya bölgesinde  tarih boyunca halkların ilgisini çekmiştir. Sümerler, 

Hititler, Mitanniler, Asurlar, Selçuklular, Eyyubiler,Artuklular, Osmanlılar  tarafından idare edilmiştir. 

Siverek Anadolu’da bulunduğu yer itibariyle oldukça eski uygarlıklara beşiklik eden toprakların 

başında gelmektedir. Karacadağ dünyanın ilk buğday tarımının yapıldığı yer olarak tarihe geçmiştir. 

Siverek’e bilinen  ilk yerleşim Çaylarbaşı Bucağına bağlı  Nisibin Köyü yakınında yapılan Çavi Tarlası 

kazılarında 1983 yılında ortaya çıkartılan Erken Kalkolitik çağa ait yerleşmedir. M.Ö.5000-4500 

yıllarına tarihlenmiştir.  İlk Tunç Çağı dönemine ait Hassek Höyükte1 ortaya çıkan yapılar Uruk devrine 

ait buluntular  M.Ö. 2900-2700 yıllarına tarihlenmiştir.  M.Ö. 3500’ lü yıllarda Sümerler Siverek’e 

yerleşmiştir. M.Ö. 1595 yılında Hitit Kralı Murşil Siverek ve çevresini almıştır. M.Ö.1450 yılında 

Mitanniler Siverek ve çevresini alarak burada Devlet kurmuşlardır. Yine tarihçiler ve arkeologlar Asur 

dönemine Siverek ve çevresinde 7 tane şehir devletinin kurulduğundan bahsetmektedirler. Hitiler 

döneminde Siverek merkezli kurulan İsmerika  şehri, Mitanni Devletinin başkenti idi ve kentin  bu 

günkü Siverek’in yerinde olduğu tahmin edilmektedir. Aynı dönemde Mitanniler ile Hititler arasında 

İsmerika antlaşması yapılmıştır. Değişik tarihlerde Siverek’te Hititler dönemine çok sayıda tarihi 

eserler ele geçirilmiştir. Siverek Taşlı Köyünde 1942 tarihinde bulunan Hitit tanrılarına ait stellerden 2 

tanesi İstanbul Arkeoloji Müzesine gönderilmiştir. Yine 2004 yılında Siverek’te ele geçirilen Fırtına 

Tanrısı Teşhup steli Şanlıurfa Müzesindedir.     

M.Ö. 1345 yıllarında Siverek Karacadağ bölgesinde Aramiler yaşamaktaydı. Asurlar 

döneminde Siverek şehri Kinabu olarak bilinmektedir  ve çok kanlı savaşlara sahne olan Kinabu 

Asurlar tarafından alındıktan sonra uzun süre egemenliklerinde kalmıştır.  Siverek Karakeçi 

bölgesinde Asurlara ait çok sayıda eserler bulunmuştur. Karakeçi – Şekerli’de bulunan aslan taslağı 

heykeli ve boğa heykelleri bunlara örnektir. Asurların bu bölgede bir heykel atölyesi kurdukları 

düşünülmektedir.   Asurlulardan sonra  Aramiler,  Persler ve Büyük İskender’le birlikte 

Makedonyalılar Siverek bölgesine hakim olmuşlardır. Daha sonra M.Ö. 55 yılında bölgeye gelen 

Romalılar uzun bir süre ellerinde tutmuşlardır. M.S. 253 yılında Sasaniler Siverek bölgesini  ele 

geçirmişlerse de  276 yılına kadar ellerinde tutabilmişlerdir. M.S. 349 yılında Siverek kalesi Romalılar 

tarafından yaptırılmıştır.  Kalesi yaptırıldıktan 10 yıl sonra  tekrar Sasanilerin eline geçmiş kuşatma 

sırasında büyük bir tahribata uğramıştır. M.S. 395 yılında Romalıların bölünmesi neticesinde Siverek 

Doğu Roma yani Bizans devletinde kalmıştır.  

 Bizanslıların Kurduğu Osroene krallığı,  Urfa (Edessa), Sovorak (Siverek)   ve çevresini 

kapsayacak şekilde kurulmuştur.  M.S. 637 yılında Hz. Ömer döneminde İyaz bin Ğanem 

komutasındaki islam orduları tarafından fethedilmiştir ve Es-suveyda ismiyle tarihe geçmiştir. 661 

                                                           
1 Hassek Höyük Siverek’in batısında yer alan Çaylarbaşı Bucağına bağlı  Yukarı Tillakin köyü yakınında bir kazı 
alanı olup, Atatürk Barajı yapılmadan evvel  Alman Arkeolog  Dr. Manfred Behm-Blancke ve ekibi tarafından 
1982 yılında kazılar yapılmıştır.      
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yılında Hz. Alinin şehit edilmesiyle birlikte Emevilerin yönetimine geçen Siverek Abbasilerin 

yönetiminde kaldıktan sonra 926 yılında Diyar- bekr ile birlikte Hamdanilere verilmiştir. Ancak 

Hamdanilerin bu bölgedeki iktidarları 978 yılına kadar sürmüştür. 

Mervanilerden sonra Selçuklular Siverek Kalesini kuşatmışlar, ancak Horasan Saları 

komutasındaki ordu Siverek’i alamamıştır. Siverek yakınındaki Nisibin kalesini alan Selçuklular 1070 

yılında Alpaslan’ın tekrar bölgeye gelmesiyle Diyarbakır, Siverek ve Siverek yakınındaki Aslan Kale’yi 

(Arüdzatil)  egemenliklerine almışlardır. Daha sonra Eyyubi- Selçuklular arasında defalarca elde 

değiştiren Siverek Eyyubi komutanı Melik Kamil zamanında ordugah olarak kullanılmıştır. 1235 yılında 

Alaeddin Keykubat’ın ordusu tarafından kuşatılan Siverek alınmış  ve Selçuklular buraya egemen 

olmuşlardır. Siverek  Selçukluların toprağı iken Selçukluların egemenliğinde bulunan Harzemliler 

(Tatarlar) tarafından yağmalanmış ve burada bir feodal devlet kurulmuştur. Çevre şehirleri 

yağmalayan Harzemlilere karşı birleşen Selçuklu, Eyyubi ve Artuklu Melikleri Harzemlileri Harran’da 

mağlup etmişlerdir. Bu sırada Selçuklular Siverek’i çevre şehirlerle birlikte tekrar idarelerine 

almışlardır. Bir ara Döğerliler (Saimbeyoğulları) tarafından idare edilmiştir. Selçuklular Siverek’i 

çevredeki birçok yerle birlikte Artukoğulları’na vermişlerdir. Siverek’in en eski camisi  olan Ulu Camii 

Artukluoğlu Karaaslanın  torunu Hamdullah tarafından  yaptırılmıştır. Dolayısıyla Siverek Ulu Camii 

1230’lu yıllarda yaptırılmış olmalıdır. Daha sonra Siverek bütün Anadolu gibi Moğol istilasına 

uğramıştır. Siverek kısa bir süre Karakoyunluların idaresinde de kalmıştır. Son olarak 1435 yılında  

Akkoyunluların idaresine girmiş ve Akkoyunlu Hükümdarı  Hasan Padişah tarafından Siverek 

Kanunnamesi çıkartılmıştır. 1508 yılında Şah İsmail tarafından alınan Siverek, Yavuz Sultan Selim 

döneminde, 1517 yılı Mayıs ayında Bıyıklı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Safevi 

komutanı Karahan’ı yenince  Diyarbakır ve çevre illerle birlikte Siverek  de Osmanlı  İdaresine 

geçmiştir. Osmanlı idaresine geçen Siverek Diyarbakır Beylerbeyliğine bağlı Sancak Merkezi 

yapılmıştır.  Osmanlı idaresine geçtikten sonra kayıtları tutulmuş cumhuriyet dönemine kadar çeşitli 

şekillerde idare edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman  Irak seferi dönüşünde hastalanınca hekimleri  

Karcadağ’da dinlenmesini tavsiye etmişler ve 15 gün burada kalan Kanuni sağlığına kavuşmuştur. 

1839 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa İsyanı sırasında ele geçirilen Siverek ordugah olarak 

kullanılmıştır. Mehmet Ali Paşanın kumandanı Çeribaşı Hüseyin bu dönemde  Siverek Hüseyin 

Çeribaşı Camisini(Sulu Camii) yaptırmıştır. 1871 yılında Vilayet Nizamnamesi  yeniden düzenlenmiş ve 

Besni, Gerger Siverek’e bağlanmıştır. Çermik, Viranşehir ile birlikte geniş bir toprağa sahip olmuştur. 

Aynı dönemlerde Bozova Siverek’in köyü olarak görünmektedir.  Cumhuriyetin ilk yıllarında il olan 

Siverek  1926 yılında haksızlığa uğramış ve dönemin idarecileri tarafından   bazı vilayetlerle birlikte 

ilçe yapılmıştır. Tarih boyunca önemini. kaybetmeyen Siverek’te  1926 yılından sonra gelişme 

durmuştur. Önemli bir ticari merkez olan Siverek Ticaret Odası 1896 yılında kurulmuştur . Bu 

dönemde Osmanlıda sadece 20 büyük merkezde ticaret odası varken  bunlardan biri Siverek 

olmuştur2.  

 

 

                                                           
2Demirbag, H. “ Bir Zamanlar Siverek”, Siverek Belediyesi  Yayınları, Nüans ajans, 2013 İstanbul 
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