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DÜNYAYA UZANAN KÖPRÜ

Türkiye’de eğitim görmek için hepinizin farklı gerekçeleri 
olabilir. Her bir kentinin kendine has ruhu ve coğrafi 
özellikleriyle Türkiye, dünyadaki bir çok insan için adeta bir 
çekim merkezi konumundadır. Mesela İstanbul’u ele alalım; 
hem Asya’da, hem de Avrupa’da topraklara sahip olması 
sebebiyle her iki kıtayı bir birine bağlayan bu şehir, binlerce 
yıl boyunca çok farklı medeniyetlerin merkezi konumunda 
olmuştur. Aslında Türkiye için sadece iki farklı kıtayı bir birine 
bağlayan bir ülke tanımlaması yapmak yeterli değildir. Zira 
Türkiye Doğu ile Batının bir araya geldiği çok daha geniş bir 
kavramı ifade etmektedir. Türkiye, bu iki kültürü başarıyla 
harmanlamış ve binlerce yıl boyunca kültürel ve tarihi 
zenginliğe ve bu zenginliğin bıraktığı mirasa ev sahipliği 
yapmıştır. 

THE BRIDGE TO THE WORLD

You have many reasons to study in Turkey! Turkey is a 
center of attraction to everyone in the world because of 
the spiritual and physical features which are unique to each 
single city. For example, İstanbul is the only city in the world 
which connects two continents. The city, which is located 
in both Asia and Europe, has been the capital city of many 
civilizations for thousands of years throughout its history. 
Turkey is more than a bridge between two continents. 
Actually, Turkey is a country in which East and West meet 
in a much broader sense. Turkey has been successful in 
blending these two cultures and being home to a cultural 
and historical richness and legacy for thousands of years.

NEDEN TÜRKİYE?
WHY TURKEY? 
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YAŞANILACAK İDEAL YER

Yurt dışında eğitim almak sadece yabancı bir ülkede okula 
devam etmek anlamına gelmemektedir. Bu yüzden, yurt 
dışında nerede eğitim almak istediğinize karar verirken 
ilk önce kendinize nerede yaşamak istiyorsunuz sorusu 
sormanız gerekmektedir. Gerek kozmopolit şehirleri, gerekse 
küçük yerleşim yerleriyle Türkiye uluslararası öğrencilere çok 
çeşitli kültürel tecrübe edinme seçeneği sunmaktadır. Farklı 
kültürleri, farklı dinleri, farklı insanları ve hayat tarzlarını ve de 
farklı mutfakları bir araya getiren Türkiye, eşine az rastlanan 
coğrafi konumu ile adeta hem Doğudan Batıya, hem de 
Batıdan Doğuya açılan bir pencere konumundadır. 

Yurt dışında eğitim almaya karar verirken dikkate almanız 
gereken diğer bir konu ise gideceğiniz ülkenin iklim 
koşulları olmalıdır. Bulunduğu coğrafi ve iklim koşulları 
sebebiyle Türkiye, içinde dört mevsimi barındıran 
güzellikleri yaşayabileceğiniz ender ülkelerden biridir. Üç 
tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, güneşi doya doya 
yaşayacağınız, yazın yüzerken, kışın kayak yapabileceğiniz 
bir ülkedir. 

EĞİTİM KALİTESİ

Son yıllarda Türk yükseköğretimi hem nitelik hem de nicelik 
bakımından gözle görülür bir gelişme kaydetmiştir. Türk 
üniversiteleri uluslararası öğrenciler için zengin bilim dalı 
seçenekleri sunmaktadır. Eğitim sistemindeki bu kalite 
uluslararası derecelendirme listelerine de yansımıştır. 
The Times Yüksek Öğretim BRIC & Gelişen Ekonomiler 
2017 derecelendirmesine göre, ilk 100 üniversite arasına 
7 Türk üniversitesi girmiştir. Buna ek olarak İngiltere’deki 
Quacquarelli Symonds tarafından yapılan derecelendirmede 
11 Türk üniversitesi dünyadaki en iyi 1000 üniversite arasına 
girmiştir. 

Türk üniversiteleri yüksek kalitede eğitim sunmaktadır ve 
Avrupa eğitim alanının ayrılmaz bir parçası konumundadır. 
İngilizce eğitim programları sunan üniversite sayısı gittikçe 
artmaktadır ve bu programlar tıp, mühendislik, beşeri 
bilimler, işletme ve maliyeden oluşmaktadır. Türkiye 
2001’den beri Bologna Sürecinin bir parçası konumundadır 
ve aynı zamanda bir çok farklı uluslararası platformun 
üyesidir. Bu, öğrenciler için iki farklı açıdan önemlidir. 
Birincisi, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayesinde 
tüm öğrenciler diğer ülkelerde eğitimlerini sürdürebilirler. 

AN IDEAL PLACE TO LIVE

The experience of studying abroad is more than just 
attending a school in a foreign country. So, when deciding 
where to study abroad, you should first ask yourself where 
you want to live. With its cosmopolitan cities and small 
towns, Turkey offers a variety of cultural experiences to 
international students. Bringing together different cultures, 
religions, people, lifestyles and definitely different cuisines, 
with its unique location, Turkey has served as a gate to 
Western World for Eastern cultures and to Eastern World for 
Western societies. 

Weather is another important point to consider when you 
decide to study abroad. Turkey is one of the few countries in 
which you will enjoy the beauties of all four seasons thanks 
to its geographical position and climate. Being surrounded 
by three seas, Turkey is an ideal destination for sun and 
swimming in the summer and skiing in the winter.

QUALITY OF EDUCATION

Turkish higher education system has developed 
significantly in the last few decades in terms of both quality 
and quantity. Turkish universities now offer a rich field of 
choices for international students. The quality of the system 
is also reflected in international ranking lists. According to 
The Times Higher Education BRICS & Emerging Economies 
Rankings 2017, there are 7 Turkish universities in the top 100 
university list. In addition, 11 Turkish universities took place 
among the top 1000 world universities according to the 
ranking by Quacquarelli Symonds (QS) in the UK. 

Turkish universities offer high-quality studies and are an 
integral part of the European education area. There is 
an increasing number of universities offering programs 
taught in English, and these include medicine, engineering, 
humanities, business and finance. Since 2001, Turkey is a 
part of the Bologna Process and a member of many different 
international platforms. What this means is that, all students 
can continue their education in other countries with the 
gained ECTS (European Credit Transfer System) credits and 
can get their degrees recognized in other countries.
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İkinci önemli nokta ise, diğer ülkeler tarafından kabul gören 
diploma alabilme olanağıdır.

GENİŞ BURS OLANAKLARI

Özellikle günümüzün küreselleşen dünyasında, yurt dışında 
eğitim almak bir çok öğrencinin rüyasını süslemektedir. 
Rekabetin yoğun olduğu bu ortamda,Türkiye’de sizi çok 
farklı burs olanakları beklemektedir. Bu burs olanaklarının 
bir çoğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 
sağlanmaktadır. Daha fazla bilgi için www.turkiyeburslari.
gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Üniversite sanayi işbirliği hususunda, 2000 yılından sonra, 
üniversite yerleşkelerinde bir çok tekno-park ve teknoloji 
gelişim merkezleri kurulmuştur. 2001 yılında yürürlüğe giren 
Teknoloji Gelişim Merkezleri ile ilgili kanun bu kurumların 
yasal çerçevesini oluşturmuştur. Farklı üniversitelerde 
toplam 50’nin üzerinde teknoloji gelişim merkezi 
bulunmaktadır. 

Türk yüksek öğretim sistemi içerisinde önlisans programları 
da yer almakadır. Bu iki yıllık programlar, mesleki odaklı olup, 
iki yıllık eğitim sonunda mezun olanlar, ilgili sektörde ara 
eleman olarak istihdam edilebilmektedir. Bu programların 
müfredatı, öğrenciye ilgili sektördeki firmalarda staj yapma 
olanağı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

HAYALİNİZDEKİ İŞE AÇILAN KAPI

Mezun olduktan sonra sorulması gereken en önemli soru 
belki de şudur: “Bundan sonrası ne olacak?” Türkiye‘deki 
üniversitelerden mezun olan uluslararası öğrenciler için bir 
çok seçenek bulunmaktadır. Bunların arasında  lisansüstü 
eğitime devam edebilmek, yaygın olarak kabul gören bir 
diploma alarak gerekTürkiye’de gerekse Türkiye dışında 
iş bulma imkanı elde etmek gibi seçenekleri sayabiliriz. 
Buna ek olarak, uluslararası öğrencilere öğrenim gördükleri 
yerleşkede yarı zamanlı iş olanakları da sunulmaktadır.

Gelişen ve büyüyen ekonomisi ile Türkiye, dünyanın başı 
çeken ekonomileri arasında yer almak konusunda gelişme 
kaydetmektedir. Türkiye’de iş yapan küresel markalar 
ve bu markalarla beraber çalışan Türk markaların sayısı 
giderek artmaktadır. Uluslararası yatırımcıların gözde ülkesi 
konumundaki Türkiye’de bu şirketlerde çalışma şansına da 
sahipsiniz. 

A WORLD OF SCHOLARSHIP OPPORTUNITIES

The chance to study abroad is a dream for many students, 
especially in today’s global era. In this challenging global 
market, there are a wide variety of scholarship opportunities 
in Turkey available just for you. Many of these scholarships 
are provided by the State. For more information, please visit 
www.turkiyeburslari.gov.tr.

UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION

Regarding the link between university-industry, starting 
from the year 2000, many techno-parks and technology 
development centers have been established within 
university campuses. The law on Technology Development 
Centers, which came into force in 2001, draws the 
framework for the legal status of these institutions. There 
are over 50 technology development centers operating in 
different universities. 

Associate Degree qualifications are also included in 
the Turkish higher education system. With this degree, 
universities offer two-year programs, all of which are 
vocational oriented, and at the end of the study period, 
graduates are expected to be employed as intermediate 
staff in related sectors. The curriculum design of these 
programs is done in such a way that it provides students 
the opportunity to do their internships in firms active in the 
related sectors.

A DOOR TO YOUR DREAM JOB

One of the main questions you will have after graduation 
is “what is next?”. International students graduating from 
Turkish universities have a lot of options including; pursuing 
a graduate degree, returning back home with a widely 
accepted diploma or finding a job in and out of Turkey. In 
addition, international students are able to work part-time 
on campus during their education. 

Turkey is progressing towards being one of the leading 
economies of the world with its developing and growing 
economy. The number of global brands doing business 
in Turkey and working together with Turkish brands is 
increasing. 

As Turkey is a favorite country for international investors, 
you can also have the chance to work in one of these 
international companies. 
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Samsun ili Orta Karadeniz Bölgesi’nde bulunmakta olup 
Türkiye’nin Karadeniz kıyısındaki en büyük ili ve limanıdır. 
1919 yılında cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere ilk ayak 
bastığı yer olarak Cumhuriyet tarihinde özel bir yeri vardır. 
Samsun’da eğitim alırken Türkiye’nin kültürel ve tarihi 
zenginliğini kavrama şansına sahip olabilirsiniz.

İKLİM

Samsun genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak sahil 
şeridi ve iç kesimlerinde iklim iki ayrı özellik gösterir. Sahil 
şeridinde (İlkadım, Canik, Atakum, Terme, Çarşamba, Bafra, 
Alaçam, 19 Mayıs, Tekkeköy ve Yakakent) Karadeniz ikliminin 
etkileri görülür. Bunun için sahil şeridinde yazlar sıcak kışlar 
ılık ve yağışlı geçer. İç kesimler (Vezirköprü, Havza, Ladik, 
Kavak, Asarcık ve Salıpazarı) yüksekliği 2.000 metreyi bulan 
Akdağ ve 1.500 metreyi bulan Canik dağlarının etkisi altında 
kalır. Buradaki dağların etkisinden dolayı kışlar soğuk, 
yağmurlu ve kar yağışlı yazlar ise serin geçer. Sahil şeridinde 
kar ile kaplı günlerin sayısı 2-3 Günü geçmez. İç kesimlerde 
ise kar yağışından bazen ulaşım aksar. 

Yıllık ortalama sıcaklık 15 ºC’dir. Yıllık ortalamalara göre 

Samsun is a city in the Central Black Sea Region of Turkey. It 
is the largest city and port on the Turkish Black Sea coast and 
has a special place in the republican history of Turkey, as this 
is where the republic’s founder, Mustafa Kemal Atatürk, has 
set foot to start the War of Independence in 1919. Studying 
in Samsun will give you the opportunity to comprehend 
Turkey’s cultural and historical richness.

CLIMATE

Samsun has a temperate climate. But two distinct 
climates are experienced on the coast and upcountry. 
Black Sea climate is dominant on the coastline (İlkadım, 
Canik, Atakum, Terme, Çarşamba, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, 
Tekkeköy and Yakakent Counties). Therefore, the summers 
are rainy and mild. Upcountry regions (Vezirköprü, Havza, 
Ladik, Kavak, Asarcık and Salıpazarı Counties) are under the 
influence of Akdağ with a height of almost 2000 m, and 
Canik Mountains, almost 1500 m. Due to the impact of the 
mountains, the winters are cold, rainy and snowy and the 
summers are cool.. The coastal line does not stay covered 
in snow for more than 2-3 days. Upcountry, transportation 
may be disrupted in the middle of the winter. 

SAMSUN
SAMSUN
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en sıcak geçen aylar; Temmuz (23,1 ºC) ve Ağustos (23,2 
ºC) en soğuk geçen aylar ise Ocak (6,9 ºC) ve Şubat (6,6 
ºC) aylarıdır. En yüksek sıcaklık ortalaması yıllık 18,1ºC en 
düşük sıcaklık ortalaması ise 11 ºC’dir. İlin sahil kesiminde 
ölçülen sıcaklıklar ile sahilden 10-15 km iç kısımlarda ölçülen 
sıcaklıklar arasında 10 ºC’ye varan farklılıklar bulunmaktadır. 
Özellikle kış aylarında deniz kıyısından uzaklaştıkça iç 
kısımlara doğru gidildiğinde sıcaklık değerleri büyük değişim 
göstermektedir. Güneş Temmuz ve Ağustos aylarında çok 
etkilidir.

Annual average temperature is 15 ºC. The hottest months 
according to the annual averages are July (23,1 ºC) and 
August (23,2 ºC); and the coldest months are January (6,9 
ºC) and February (6,6 ºC). The highest annual average 
temperature is 18,1ºC and the lowest is 11 ºC. There is 
generally a 10 ºC’ temperature difference between the 
coastal line and the 10-15 km upcountry. Especially in the 
winter, the more you go upcountry, the colder it gets. The 
sun is effective in July and August.
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KAYAK TURİZMİ

Şehir merkezine oldukça yakın mesafede bulunan Kocadağ 
ve Nebyan gibi platolarda neredeyse kış boyu kar bulunur. 
Daha iç kesimlerde, Ladik ilçesi’nin sırtını yasladığı 1800 
metre rakımlı Akdağ, adından da anlaşılacağı üzere kış ayları 
boyunca beyazlara bürünür. Burada üniversiteninki de dahil 
olmak üzere bir çok kayak turizmi tesisi yer almaktadır. 

YAYLA TURİZMİ 

Samsun yayla turizmi açısından önemli bir bölgedir. 
Vezirköprü Kunduz, Ladik Akdağ, Ondokuzmayıs Nebyan 
yaylaları Türkiye’nin önemli yaylaları arasındadır. 

DENİZ TURİZMİ

Türkiye’nin en uzun sahil şeridine sahip olan Samsun, yılın 3 
ayı deniz turizmine olanak sağlamaktadır. Gerek halka açık 
plajları, gerekse belediye bünyesinde hizmet veren plajları 
ile vatandaşlara birden fazla seçenek sunmaktadır. Her 
kesime hitap eden deniz turizmi, engelliler plajı ile de engelli 
vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

SKI TOURISM

Snow is present in plateaus such as Kocadağ and Nebyan 
which lie close to the city center. More to the upcountry, 
Akdağ (White Mountain), with a height of 1800 m, in the 
Ladik County, is also covered with snow throughout the 
winter months. A great number of ski tourism resorts are 
present here including the one belonging to the university. 

TABLELAND TOURISM

Samsun is an important region in terms of tableland tourism. 
Vezirköprü Kunduz, Ladik Akdağ and Ondokuzmayıs 
Nebyan tablelands are among the most important plateaus 
of Turkey. 

MARINE TOURISM

Samsun, with the longest coastline of Turkey, is available 
for marine tourism throughout the summer months. The 
city provides a great number of options with both public 
beaches and beaches operated by municipal corporations. 
Sea tourism, which appeals to people from all strata, also 
provides services to the disabled with its beach for the 
disabled.

TURİZM
TOURISM
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KÜLTÜR ve SANAT

Doğu ve Batı Karadeniz’in kesiştiği noktada kalan 
Samsun’un çok eski bir medeniyete sahip olması, XIX 
yy. ve XX yy. başlarında gelen göçlerle çok değişken bir 
yapıda bulunması, kültürel açıdan farklılıklar göstermesine 
sebep olmuştur. Samsun’da evlenme, halk mutfağı, halk 
hekimliği, halk veterinerliği, sünnet düğünü adetleri, 
ninniler, yemekler, kışlık hazırlıklar ve yiyecekler, doğum, 
tekerlemeleri, ölüm, gelin ağlatma, bilmece, atasözleri, 
efsaneler, masal, seyirlik oyunlar, inançlar, halk takvimi ve 
meterolojisi, halk mimarisi, el sanatları, halk oyunları, giyim-
kuşam konusunda araştırmalar yapılmış, Kültür Bakanlığı 
Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 
arşivine kazandırılmıştır.  Samsun Devlet Opera ve Balesi, 
İlimizin sosyo-kültürel hayatında önemli bir yer tutmaktadır. 
Yine Devlet Tiyatroları Samsun Sahnesi, haftada iki gün oyun 
sergilemektedir.

DOĞA GEZİSİ

Samsun fiziki bakımından doğa gezisine müsait alanları 
ile doğa meraklılarına farklı alternatifler sunmaktadır. Gezi 
yolları, şelaleleri, yaylaları, ormanları, kanyonu, deniz ile iç içe 
yeşil alanları ile doğa tutkunlarının vazgeçilmez şehridir.

CULTURE AND ART 

As Samsun stands in the intersection point of Western and 
Eastern Black Sea and houses a very old civilization, and as 
it experienced a structural change due to the migrations 
in the 19th and early 20th centuries, it is culturally rich. 
Research have been conducted on marriage, folk cuisine, 
folk medicine, folk veterinary medicine, circumcision feast 
traditions, lullabies, food, winter preparations and food, 
birth rhymes, death, bride crying, riddles, proverbs, legends, 
tales, theatrical plays, beliefs, folk calendar and meteorology, 
folk architecture, handicrafts, folk dances and clothing in 
Samsun and archived by the Ministry of Culture General 
Directorate of Folk Tradition Research and Development. 
Samsun State Opera and Ballet has a key role in the socio-
cultural life of the city. The State Theatres Samsun Stage 
presents plays twice a week. 

NATURE EXCURSION

Samsun provides various alternatives to nature-lovers with 
its areas physically suitable for nature excursions. Samsun 
is irreplaceable for nature-lovers with its routes, waterfalls, 
plateaus, forests, canyon and sea nested with green areas. 
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MÜZELER

Amazonlar zamanı (Amazonlar M.Ö 1200 Yıllarında 
yaşamış efsanevi kadın savasçılardır. Thermedon (Terme 
çayı) kıyısında kurmuş oldukları Themiskyra kentinde 
yaşamışlardır), Eski Tunç çağı ve Hitit dönemine ait eserleri 
görebilmenize imkan veren Samsun müzeleri gezilmeye 
değerdir. Samsun İli’nde da bulunan müzeler şunlardır: Gazi 
Müzesi, Bafra Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Kent 
Müzesi, Bandırma Gemisi Müzesi, Alaçam Mübadele Müzesi 
ve Havza Atatürk Evi Müzesi.

ÖREN YERLERİ

Samsun’da, Eski Tunç çağı ve Hitit dönemlerinden kalıntılar 
bulunmaktadır. En önemli ören yerleri, Bafra’daki İkiztepe, 
Asarkale ve Kaya Mezarları, Samsun merkezdeki Amisos 
Tümülüsleri ve kazıları hala devam eden Vezirköprü Nerik 
antik kentidir. 

KUTSAL MEKANLAR

800 yıllık geçmişleri ve abidevi boyutları itibariyle 
camilerimiz aynı zamanda dünyanın ayakta kalabilmiş eski 
yapı sınıfından eserler olarak Türk mimarisi için önem arz 
etmektedir. 

MUSEUMS

Samsun museums are worth visiting with artifacts from 
the Amazon times (Amazons are legendary warrioresses 
who lived around 1200 B.C. in the Themiskyra city along 
the Thermedon river), Old Bronze age and Hittite period. 
Museums in Samsun are as follows: Gazi (veteran) Museum, 
Bafra Museum, Archeology and Ethnography Museum, 
City Museum, Bandırma Ship Museum, Alaçam Population 
Exchange Museum and Havza Atatürk House Museum.

ARCHEOLOGICAL SITES

Samsun houses ruins from the Old Bronze age and Hittite 
period. The most important archeological sites are İkiztepe, 
Asarkale and Rock Graves in the Bafra County; Amisos 
Tumuluses in the city center; and the ancient city of Nerik in 
Vezirköprü where excavation work is still continuing. 

RELIGIOUS SITES

With their history of 800 years and monumental dimensions 
and as buildings classified among the old standing 
buildings of the world, our mosques are important for 
Turkish architecture. 
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Karadeniz Bölgesi’nin 
ekonomik, kültürel ve sosyal yaşantısına taze bir dinamizm 
getirmek amacıyla 1975 yılında kurulan köklü bir devlet 
üniversitesidir. 

OMÜ, yüksek standartlarda eğitim sağlayıp araştırma 
yapmak ve tüm mezunlarımızın ister meslek ister akademik 
hayatlarında kariyerlerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları 
gerekli tüm nitelikleri ve yeterlilikleri sağlamak adına açık 
ve aydınlık bir vizyon ve misyona sahiptir. Bunu başarmak 
için vizyonumuz, bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitimde 
kalitenin ve ortaklarımızın hizmet memnuniyetinin en 
üst düzeyde olduğu özenilen bir üniversite olmak olarak 
belirlenmiştir. 

Uluslararasılaşma stratejimiz de üniversite vizyonumuzun 
hedeflerini yerine getirmek adına oluşturulmuştur.

Üniversite ve şehir ile ilgili genel bilgi vermek gerekirse, 
OMÜ Türkiye’nin en güzel yerleşkelerinden birine sahiptir. 
Ana yerleşke, Türkiye’nin kuzeyinde Karadeniz’in kıyısında 
bir sahil ve liman kenti olan Samsun’un Kurupelit ilçesinde 
yer almaktadır.  Samsun’un farklı ilçelerinde daha küçük 10 
yerleşke bulunmaktadır. 

Kurupelit Yerleşkesi 8800 dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuş olup bir tarafında harika bir Karadeniz, diğer 
tarafında ise muhteşem bir Kocadağ manzarasına sahiptir. 
Samsun çok ince altın kumlu Türkiye’nin en uzun ve en 
geniş sahil şeritlerinden birine, ılıman iklime ve bolca güneş 
ışığına sahiptir. OMÜ’ye her sene çok sayıda uluslararası 
öğrenci gelmektedir ve öğrencilere konaklama, olimpik 

Ondokuz Mayıs University (OMU) is a well-established state 
university founded in 1975 with the purpose of bringing a 
fresh dynamism to the economic, cultural and social life of 
the Black Sea Region.

OMU has a clear and bright vision and mission to accomplish 
high standard of education, research and provide all the 
necessary qualifications and competences that all our 
graduates need in order to pursue their career either in their 
professional life or in their academic life. In order to achieve 
this, our university vision is to become an aspired university 
where innovativeness in science and technology, quality in 
education and service satisfaction of our stakeholders are at 
the highest level.

Our international strategy has been derived with the 
purpose of accomplishing the aims of our university vision. 

As for general information about our university and city, 
OMU has one of the most beautiful campuses in Turkey. The 
main campus is located in the Kurupelit District of Samsun, 
a coastal and harbour city situated on the border of the 
Black Sea in the north of Turkey. There are 10 other smaller 
campuses in other districts of Samsun. 

Kurupelit Campus is situated in a land of 8,800 decares 
with a brilliant view of the Black Sea on one side and 
a magnificent view of the nationally famous Kocadag 
Mountain on the other. Samsun has one of the longest and 
widest beachside of Turkey with very fine golden sand. It 
also has a mild climate and a lot of sunshine. Furthermore, 
OMU has a large incoming student capacity. We have many 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
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yüzme havuzu, fitnes salonu ve başka birçok spor alanı 
gibi sayısız tesis (tırmanma duvarı bile var) yerleşkemizde 
sunulmaktadır. Üniversite’de ayrıca bir planetaryum ve 
gözlem evi bulunmaktadır.

Eğitim, öğretim ve yaşam alanlarının engelli öğrencilerin 
özelliklerine uygun hale getirilmesi üniversitenin öncelikli 
hizmet alanlarından biridir. Öğrenci topluluklarını 
destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, spor, düşünce 
ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 88 öğrenci 
topluluğu bulunmaktadır

ULAŞIM

Samsun’a ulaşım, karayolu ve demiryolunun yanı sıra, 
Çarşamba Uluslararası Havalimanı’ndan sağlanmaktadır. 
Üniversitemiz merkez Kurupelit ve Güzel Sanatlar 
yerleşkelerine raylı sistem, otobüs ve minibüs hatlarıyla 
kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

BARINMA

OMÜ öğrencileri barınma olanakları açısından ülkemizin 
en şanslı öğrencileridir. Barınma, üniversitemizin kız ve 
erkek yurtlarının yanısıra çoğunluğu kampüs içerisinde 
bulunan Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları, 
üniversitemiz bünyesinde yer alan bir otel ve Samsun’da 
çok sayıda özel yurt ve pansiyon ile sağlanmaktadır. Ayrıca, 
Samsun halkı da öğrencilere ev kiralama konusunda kolaylık 
sağlamaktadır.

BESLENME

Diyetisyenlerimiz tarafından hazırlanan yemek menüleri, 
tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerimize maliyetinin 
çok altında bir ücretle sağlanmaktadır. Üniversitemizin 
yerleşkelerinde ve birçok fakülte ve yüksekokul binasında 
öğrencilerimizin yararlanabileceği kantin ve kafeteryalar da 
bulunmaktadır.

facilities to offer on our campus such as; accommodation, 
an olympic swimming pool, a fitness centre and many more 
sports facilities (including a climbing wall). There are also a 
planetarium and an observation house.

One of the main priorities of the university is to facilitate 
education, training and living areas in accordance with the 
needs of our students with disabilities. OMU gives support 
to 88 different student clubs which are active in different 
areas of culture, arts, sports, thinking and career.

TRANSPORTATION

Samsun can be accessed through highways, railroads or 
from the Çarşamba International Airport. The main Kurupelit 
and Fine Arts Campuses are easy to access via rail system, 
bus and minibus lines. 

ACCOMMODATION

OMU students are the luckiest in Turkey in terms of 
accommodation opportunities. Accommodation is 
provided by the girl’s and boy’s dormitories of the 
university, besides the dormitories of the Higher Education 
Student Loans and Dormitories Institution situated within 
the campus, a hotel under the body of our university and 
numerous private dormitories and hostels in Samsun. The 
citizens of Samsun are also very helpful in renting flats to 
students.

NUTRITION

Meal menus prepared by university dietitians are available 
to all faculty and school students for a price far below their 
cost. Canteens and cafeterias available to students can be 
found within the campuses and buildings of many faculties 
and schools.
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KÜTÜPHANE VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Üniversite kütüphane sistemi, öğrenci, fakülte ve 
çalışanlarının bilgi ve dokümantasyon ihtiyaçlarını gidererek 
üniversitenin önem arz eden eğitim ve araştırma hedeflerini 
desteklemektedir. Buna ek olarak, kütüphane, çalışanları ve 
hizmetleri aracılığıyla yayınlanmış bilginin ülke içerisinde 
ve dünya çapında derlenmesini, kullanımı ve dağıtımını 
desteklemektedir. Ana yerleşke kütüphanesinde 100.000 
ciltten oluşan bir kitap koleksiyonu bulunmakta olup 
tamamı öğrencilerin ve çalışanların erişimine açıktır. 
Üniversite, arşivleri vasıtasıyla süreli yayın, akademik dergi 
ve çeşitli diğer belgelere erişim sağlamaktadır. Akademik 
dergiler de dahil olmak üzere üyelik bazlı bilgi hizmetleri 
öğrencilerin, fakültelerin ve çalışanların çevrimiçi erişimine 
açıktır. Kurupelit Yerleşkesi 105 adet internet erişimine 
açık bilgisayarla donatılmış bir internet kafeye sahiptir. 
Öğrenci kantinleri, laboratuarlar, okuma salonları, merkez 
kütüphane, fakülteler ve meslek yüksekokulları ücretsiz wi-fi 
bağlantısına sahiptir. Bilimsel araştırma için önem arz eden 
elektronik veritabanları, e-dergiler, e-kitaplar, e-tezler ve 
e-standartlara üyeliğimiz bulunmaktadır.

SPOR TESİSLERİ VE BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Şehrimizde ve üniversitemizde gerçekleştirilen sosyal 
ve kültürel etkinlikler öğrencilere boş zamanlarını 
değerlendirmek için birçok alternatif imkân sunmaktadır.

Akademik başarının yanı sıra, üniversitemiz sosyal ve 
kültürel etkinliklere de büyük önem vermektedir. Üniversite, 
eğitim-öğretim yılı boyunca farklı dallardan birçok ünlü 
misafir akademisyen ve sanatçıya ev sahipliği yapmaktadır; 
bu sayede öğrenciler birçok farklı ders, seminer ve atölyeye 
katılım sağlayabilmekte ve müzik, dans, tiyatro ve görsel 
sanat dallarında performans ve özel gösterilerden keyif 
alabilmektedirler.

Üniversitede geleneksel olarak organize edilen birçok etkinlik 
bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Spor Festivali, 
Medya Ödülleri, Ulusal Tiyatro Festivali, Üniversite Fuarı ve 
Kariyer Günleri. Her geçen yıl Üniversite’de gerçekleştirilen 
geleneksel spor etkinliği ve yarışmalarının sayısı artmaktadır. 
Öğrenciler, farklı yerleşkelerde yer alan kapalı ve açık 
komplekslerde çeşitli spor dallarına katılabilirler. Üniversite, 

LIBRARY AND INFORMATION SERVICES

The university library system supports the overarching 
educational and research objectives of the university, 
supporting its students, faculty and staff in all aspects of 
their information and documentation needs. In addition, 
the library, through its staff and services, supports the 
collection, use and dissemination of published information, 
within Turkey and throughout the world. The main campus 
library has a collection of 100,000 books, all of which 
are available to students and staff. The university offers 
access to periodicals, academic journals and a variety 
of other documents through its archives. Online access 
to subscription-based information sources, including 
academic journals, is available to students, faculty and staff. 
The university offers internet access to students and staff 
across the campus facilities. The Kurupelit campus hosts an 
internet café with 105 internet-enabled computers. Free 
wireless internet access is available in student canteens, 
labs, reading rooms, the central library, faculties and 
vocational schools. We have subscriptions to electronic 
databases, e-journals, e-books, e-theses and e-standards 
which are important for scientific research.

SPORTS FACILITIES AND LEISURE ACTIVITIES

The social and cultural activities carried out in our city 
and university provide the students with many alternative 
opportunities for leisure.

Alongside academic success, our university gives great 
importance to social and cultural activities of students. 
Throughout the academic year, the university hosts 
many famous guests from different academic and artistic 
backgrounds, enabling students to participate in a variety 
of lectures, seminars and workshops, in addition to enjoying 
performances and special exhibitions in music, dance, 
theatre and visual arts. 

There are various events traditionally organized in the 
university. Some of them are: Sports Festival, Media Awards, 
National Theater Festival, University Fair and Career Days. 
Every year, more and more traditional sports activities and 
competitions are organized in the University.
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5 kapalı spor kompleksi, 4 futbol sahası (2 kapalı ve 2 açık), 
bir atletizm parkuru, 3 tenis kortu ve Olimpik Havuz ve Dalış 
Havuzuna sahip bir yüzme kompleksine sahiptir. Fitnes 
salonları, saunalar, spalar, masa tenisi, bilardo ve masaj 
hizmetleri mevcuttur.

Gelen öğrenciler basketbol, boks, futbol, güreş vb. alanlarda 
üniversitemiz spor takımlarına katılma ayrıcalığına sahiptir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Öğrencilerimizin gelişiminde en az bilimsel çalışmalar kadar 
önemsenmektedir. Üniversitemiz her yıl çok sayıda bilim 
adamına, sanatçıya ve alanında uzman kişilere ev sahipliği 
yapmaktadır. OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nin yanı 
sıra; fakülte ve yüksekokulların da kendilerine ait konferans 
ve toplantı salonları bulunmakta; buralarda da etkinlikler 
yıl boyunca sürmektedir. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 
Uzay Gözlemevi, Güzel Sanatlar Sahnesi ve Güzel Sanatlar 
Galerisi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI

Öğrencilerimizin ders dışı etkinliklerini en verimli şekilde 
yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Öğrenci 
topluluklarını destekleyen üniversitemizde, kültür, sanat, 
spor, düşünce ve kariyer alanlarında faaliyetlerde bulunan 
88 öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

Students can participate in many different branches of sport 
in the indoor and outdoor complexes situated in various 
campuses. The University has 5 indoor sport complexes, 4 
football fields (2 indoor and 2 outdoor), an athletics track, 
3 tennis courts and a swimming complex with an Olympic 
and Diving Pool. We also have fitness salons, saunas, spa 
baths, table tennis, billiards and massage services.

Incoming students also have the privilege to join our 
university sports teams. Some of our teams are: Basketball, 
Box, Football, Wrestling, etc. 

SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES

The University gives importance to social and cultural 
activities at least as much as scientific studies. Our university 
hosts a great number of scientists, artists and leading experts 
every year. Besides the OMU Atatürk Congress and Culture 
Conference Hall, faculties and schools also house their own 
conference and meeting halls; events are held here as well 
throughout the year. Our university also houses a Space 
Observatory, a Fine Arts Stage and a Fine Arts Gallery.

STUDENT CLUBS

Student clubs were established to ensure that students 
conduct extra-curricular activities most efficiently. There are 
88 student clubs active in the fields of culture, art, sports, 
thought and carrier. 
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AVRUPA BİRLİĞİ DEĞİŞİM PROGRAMI: ERASMUS+

OMÜ, ERASMUS Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programlarını desteklemektedir. Lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerine Avrupa Birliği üye ülkelerinin 
yükseköğretim kurumlarında bir veya iki dönemliğine ya da 
yine bir yükseköğretim kurumunda veya bir işletmede belirli 
bir süre hibeli olarak okuma/staj yapma fırsatı vermektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK PROGRAMLARI

Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurt dışında çeşitli 
etkinliklere dâhil olabilmekte, projeler yapabilmekte, 
uluslararası yerel projeler hazırlayabilmektedir.

DİĞER ÜLKELER İLE DEĞİŞİM İMKANLARI

Üniversitemizin Erasmus dışında başka ülkelerin 
yükseköğretim kurumları ile imzalanmış protokolleri de 
bulunmaktadır. Bu protokoller sayesinde OMÜ öğrencileri 
Avrupa Birliği ve AB dışındaki ülkelerde de eğitim (burslu 
veya burssuz) görme imkânı bulmaktadır.

MEVLANA PROGRAMI

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren 
yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren 
yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir 
programdır. Üniversitemiz bugün yapmış olduğu 
anlaşmalarla Türkiye’deki üniversiteler arasında ilk sıralarda 
yer almaktadır.

EUROPEAN UNION EXCHANGE PROGRAMME: ERASMUS+

OMU supports the European Union Education and Youth 
Programmes. Funded by the EU, the opportunity is provided 
to bachelor, master’s and PhD students to study or get 
traineeship in the higher education institutions of European 
Union member countries for one or two semesters or in a 
corporation for a certain amount of time.

EUROPEAN UNION YOUTH PROGRAMMES

With this programme, youngsters can join various events 
within the country or abroad and conduct national and 
international projects.

EXCHANGE OPPORTUNITIES WITH OTHER COUNTRIES

Our university also has protocols/MoU’s signed with higher 
education institutions of countries outside of the scope 
of Erasmus. OMU students enjoy the opportunity to study 
(with or without grants) in countries in or outside of EU 
through these protocols.

MEVLANA PROGRAMME

The Mevlana Programme aims to realize student and 
academic staff exchange between Turkish higher education 
institutions and higher education institutions abroad. Today, 
our university is ranking near the top among universities in 
Turkey with the agreements made. 

International Relations Office

Uluslararası 
İlişkiler Birimi“
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ULUSAL DEĞİŞİM PROGRAMI: FARABİ

Üniversitemiz Farabi Değişim Programı ile öğrenci veya 
öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince bir başka bir 
Türk yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretimlerine 
devam etme fırsatı vermektedir.

İKİLİ İŞBİRLİKLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Üniversitemizin yurtdışındaki üniversiteler ile karşılıklı 
imzaladıkları protokoller neticesinde protocol hükümleri 
çerçevesinde bir haftadan bir yıla değin üniversitemiz 
öğrenci ve akademik personelinin yararlandığı değişim 
programlarıdır.

YURTDIŞINDA TANINIRLIK

Erasmus programına katılan ülkelerde ulusal kredi 
sisteminin yanı sıra Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) 
kullanılmaktadır. AKTS Kredileri Üniversitemizdeki 
programların ve yurtdışındaki kolay anlaşılır, karşılaştırılabilir 
olmasını sağlamakta, tanınırlığı kolaylaştırmaktadır. Erasmus 
programına katılan öğrencilerin yurtdışında aldıkları 
derslerin tanınma işlemi de AKTS Kredileri esas alınarak 
yapılmaktadır. Alınan derslerin ve derecelerin yurtdışında 
tanınırlığını kolaylaştıran araçlardan bir tanesi de Diploma 
Eki’dir. Diploma Eki, öğrencilere mezun olduklarında verilen 
ve alınan dereceyle ilgili bilgileri gösteren bir belgedir.

OMÜ-YÖS SINAVI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi 
ve Uzaktan Eğitim Merkezinin (UZEM) organizasyonu ile 
gerçekleştirilen, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim 
görmek isteyen uluslararası öğrencilerin girecekleri 
ve sonuçlarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte 
Türkiye’deki birçok üniversiteye kabul için başvururken 
kullanabilecekleri Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavıdır. 
OMÜ-YÖS, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) 
belirlediği “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” 
çerçevesinde, 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak 
yapılmakta olup, bu sınav ile öğrenciler OMÜ’den başka pek 
çok üniversiteye başvuruda bulunabilmektedir.

NATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: FARABİ

Our university provides its students and staff the opportunity 
to carry out their studies in a different Turkish higher 
education institution for one or two semesters through the 
Farabi Exchange Programme.

BILATERAL COLLABORATION EXCHANGE PROGRAMME

Our university students and staff have the opportunity to 
benefit from bilateral protocols/MoU’s signed between our 
university and universities abroad to carry out an exchange 
period ranging from one week to a whole year.

INTERNATIONAL RECOGNITION

Countries participating in the Erasmus Programme use 
the European Credit Transfer System (ECTS) alongside 
national credit systems. ECTS renders the programmes at 
our university and abroad easy to understand and compare, 
and it eases recognition. The course recognitions of 
students participating in the Erasmus Programme are also 
done based on ECTS Credits. Another tool which eases the 
recognition of courses taken and degrees attained abroad 
is the Diploma Supplement. The Diploma Supplement is 
a document given to the student upon graduation which 
includes information about the degree attained

OMU-YOS EXAM

OMU-YOS is the university entrance examination taken by 
international students who wish to study at Ondokuz Mayıs 
University conducted under the organization of Ondokuz 
Mayıs University International Relations Office and Distance 
Education Center (UZEM). The result of OMÜ-YÖS can be 
used to apply at OMU as well as other universities in Turkey. 
OMU-YOS has been conducted regularly on a yearly basis 
since 2012 in accordance with the “Principles Regarding the 
Admission of Students from Abroad” set by the Council of 
Higher Education  (YÖK).



20

Faaliyetlerine 2009 yılında başlayan Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (OMÜ-UZEM), çağdaş bilgi iletişim teknolojilerinin 
yardımıyla verimli ve etkin bir eğitim ve öğretim ortamı 
oluşturarak, çalışan kişileri, günümüzün ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek şekilde hazırlanmış programlarla destekleyerek 
öğrencilerin meslek hayatlarındaki etkinliklerini artırmayı 
hedeflemektedir.

OMÜ-UZEM Öğrenci Merkezli eğitim felsefesini 
benimseyerek, tüm eğitim sürecini paydaşlarının geri 
bildirimlerine göre yeniden dizayn ederek sürdürmektedir. 
OMÜ-UZEM, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik araştırmalar 
yaparak ilgili akademik ya da idari birimlere destek sağlama 
ve uluslararası düzeyde üniversiteler arasında henüz istenen 
düzeye ulaşmamış olan işbirliğini artırma konularında da 
çaba sarf etmektedir.

OMÜ-UZEM, Uzaktan Eğitim şeklinde yapılan Önlisans, Lisans 
tamamlama ve Lisansüstü programlar ile ders, kurs, seminer, 
konferans ve benzeri faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 
Ayrıca Ulusal ve Uluslararası ölçekte merkezi sınavları da 
yapmaktadır.

Ondokuz Mayıs University Distance Education Center 
(OMU-UZEM) started activities in 2009. The aim of UZEM is 
to raise the professional efficiency of students establishing 
a productive and effective training environment with the 
help of modern data communication technologies and 
supporting its staff with programmes meeting the needs of 
the day.

Adopting a student centered education philosophy; OMU-
UZEM is continuing the education process redesigning 
it according to the feedbacks of its shareholders. OMU-
UZEM also puts effort to support related academic and 
administrative units conducting scientific and technologic 
research and to raise the international cooperation among 
universities, which still did not reach desired levels. 

OMU-UZEM conducts Distance Education associate, 
bachelor completion and postgraduate programmes 
besides lectures, courses, events such as seminars, 
conferences and etc. It also holds national and international 
level centralized exams.

Uzaktan Eğitim
Merkezi“Distance Education Center
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SAMSUN TEKNOPARK“
SAMSUN TECHNOPARK 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yeni veya ileri teknolojide mal 
ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacıların ve 
akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin 
yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu 
üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için 
kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir.

Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş çalışmaları 
da 2009 yılı Temmuz ayında ilan edilen Bakanlar Kurulu 
kararı ile OMÜ Atakum yerleşkesindeki 80.000 m² arazi 
üzerinde başlatıldı. Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
Yönetici Anonim Şirketi, diğer adıyla Samsun Teknopark, 
2010 yılı Haziran ayında üniversite-kamu- özel sektör-sivil 
toplum örgütlerinin ortaklığı ile kuruldu.

Yapımına 2012 yılı Mart ayında başlanan Samsun Teknopark 
İdare Binası ve Kuluçka Merkezi inşaatı 2014 yılı ikinci 
çeyreğinde hizmete girdi. Samsun Teknopark’ta çeşitli 
büyüklüklerde 65 adet ofis vardır.

Samsun Teknopark kurulduğu ilk günden beri paydaşlarının 
bilimsel bilgi potansiyelinin, teknolojik ürün haline 
dönüşmesini ve özellikle üniversite bünyesindeki 
araştırmaların sanayinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 
geliştirilebilmesini teşvik ediyor.

SAMSUN TEKNOPARK 

Technology Development Zones are academic, social 
and cultural sites established to encourage and enable 
entrepreneurs, researchers, and academicians who want 
to create goods and services with new or advanced 
technologies, to conduct their industrial and commercial 
activities within university premises and benefit from its 
resources.

The establishment of the Samsun Technology Development 
Zone was initiated on an 80.000 m² plot in Ondokuz Mayis 
University’s Atakum Campus with the decree of the Council 
of Ministers announced in July 2009. Samsun Technology 
Development Zone Managing Corporation, also known 
as Samsun Teknopark, was founded in June 2010 with the 
partnership of the university, public-private sector, and 
NGOs.

The construction of the Samsun Teknopark Administration 
Building and Incubation Center started in March 2012 and 
was put into service in the second quarter of 2014. Samsun 
Teknopark hosts around 65 offices in various sizes.

Samsun Teknopark encourages its stakeholders to turn their 
scientific knowledge potential into technological products 
and navigates research with the aim to address the needs 
of industry.
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HEDEFLER

- Türkiye’nin Ar-Ge potansiyeline ve teknoloji üretebilme 
yeteneğini geliştirmek
- Katma değeri yüksek hizmet ve ürünlerin dünya pazarına 
sunulmasını desteklemek
- Sektör öncelikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretiminin ve 
birikiminin yönlendirilmesinde rol oynamak
- Üniversite - Sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak
- Üniversitedeki araştırma altyapısının ve bilgi birikiminin 
ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak
- Girişimciliği ve yenilikçiliği teşvik etmek ve desteklemek
- Seçilmiş sektörlerde küresel ölçekte rekabet edebilir 
nitelikteki şirketlere öncelik vermek
- Dünya pazarlarına yönelik ileri teknoloji ürün ve hizmet 
üretimini desteklemek
- Teknoloji transferi için uygun ortam yaratmak
- Bölgesel sürdürülebilir kalkınmanın unsurlarından biri 
olmak
- Nitelikli işgücüne istihdam yaratmak
- Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere uluslararası 
işbirliğini güçlendirmek

SAMSUN TEKNOPARK’TA SUNULAN HİZMETLER

- Ar-Ge çalışmalarının tüm çeşitlerine hizmet sağlayacak, 
toplam 1400 m² kiralanabilir ofis alanı
- İleri teknoloji Ar-Ge çalışmalarının yürütülebileceği özel 
laboratuvarlar
- Mali danışmanlık, hukuk danışmanlığı ve genel danışmanlık 
hizmetleri
- Prototip proje uygulama atölyeleri
- İleri teknoloji konferans ve toplantı salonları
- Çağdaş mimari ile bütünleşik rekreasyon alanları
- Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnası
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği
- Damga Vergisi İstisnası
- Sigortalı Primi İşveren Hissesi Desteği

SAMSUN TEKNOPARK AIMS TO

- Improve Turkey’s R&D potential and ability to produce 
technology
- Support the offering of high value-added services and 
products to the global market
- Play a role in directing Turkey’s technology production and 
accumulation in line with industry priorities
- Render effective and continuous university-industry 
collaboration 
- Contribute to the transformation of university research 
studies and know-how into value added products and 
services
- Encourage and support entrepreneurship and innovation
- Give priority to the companies that are able to compete 
globally in certain industries
- Support the production of high-tech products and services 
for the global market
- Create an environment suitable for technology transfer
- Rank among the enablers of sustainable regional 
development
- Create employment opportunities for qualified workforce
- Strengthen international cooperation, especially with EU 
member states

SERVICES PROVIDED AT SAMSUN TEKNOPARK

- A total of 1400 m² leasable office space to serve all types 
of R&D work
- Exclusive laboratories for advanced R&D activities
- Financial, legal, and other consulting services
- Workshops for prototype project applications
- High-tech conference and meeting rooms
- Recreational areas integrated with contemporary     
architecture
- Income and corporation tax exemption
- Income tax stoppage support
- Stamp tax exemption
- Employer support for employee insurance
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OMÜ-TTO) , üniversite – özel sektör işbirliklerini teşvik 
eden bir hizmet merkezidir. OMÜ-TTO beş ayrı birimle hem 
üniversite hem özel sektöre hizmet verir. 

- OMÜ-TTO Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim 
Hizmetleri birimi gerçekleştirilen eğitimlerin, etkinliklerin ve 
faaliyetlerin tanıtımı ve organizasyonundan sorumludur 

- OMÜ-TTO Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik 
Hizmetler birimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki 
ve bölgedeki araştırmacı ve akademisyenlerin, ulusal ve 
uluslararası hibe-fon destek programlarından en iyi şekilde 
yararlanması için projelerin geliştirilmesini ve yürütülmesini 
destekler. 

- OMÜ-TTO Proje Geliştirme, Yönetim ve Üniversite Sanayi 
İşbirliği Hizmetleri birimi akademisyenle sanayici arasında 
karşılıklı faydaya dayalı sağlıklı ve sürdürülebilir işbirliklerinin 
oluşturulması, bu işbirliklerinin katma değerli ürünlere ve 
ticari çıktılara dönüşmesini destekler. 

- OMÜ-TTO Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama 
Hizmeti birimi akademisyenlere, öğrencilere, sanayicilere 
ve girişimcilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel 
tasarım konularında danışmanlık verir. Buluşların 

Ondokuz Mayıs University’s Technology Transfer Office 
(OMU-TTO) is a service center which promotes university 
& industry cooperation. OMU-TTO provides services to the 
university and industrial corporations with five units. 

- The Awareness, Promotion, Information and Education 
unit is responsible for the presentation and organization of 
training, events and activities.

- The National and International Funds unit provides 
services aimed at enabling and encouraging Ondokuz 
Mayıs University’s researchers and academicians to develop 
and implement projects addressing open calls of National 
and International Support Programs including TUBİTAK and 
Horizon2020. 

- The Project Development, Management, and University 
& Industry Cooperation unit supports the creation of 
proper, sustainable, and mutually beneficial cooperation 
between academicians and industrial corporations and the 
transformation of these collaborations into value-added 
products and commercial output.

- The Intellectual Property Management and Licensing unit 
provides consulting services to academicians, students, 

OMÜ Teknoloji
Transfer Ofisi“OMU Technology Transfer Office
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değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme tarafları 
ile diyalog sağlayarak sözleşme süreçlerinin yönetimi 
konularında da teknik destek sunar. Ayrıca buluşlar için 
ticarileştirme faaliyetleri kapsamında pazar araştırması, 
patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunar. 

- OMU-TTO Şirketleşme ve Girişimcilik birimi, akademisyenler 
ve üniversite öğrencileri tarafından üretilen fikirlerin şirket 
kurma yoluyla ürün veya hizmete dönüşmesini teşvik eder 
ve bunun için gereken ortamı oluşturur.

industrial corporations and entrepreneurs on patent, utility 
model, brand and industrial design. The unit also provides 
technical support in the management of contractual 
processes, through the evaluation of inventions, application 
follow-up and enabling dialogue with contractual parties. 
In addition, it provides services including market research, 
patent and utility model valuation to support the 
commercialization of inventions. 

- The Incorporation and Entrepreneurship unit creates 
a startup-friendly environment and encourages the 
transformation of ideas generated by academicians and 
university students into products or services through 
startups and spinoffs.
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FAKÜLTELER 
FACULTIES



28

Ali Fuad Başgil
Hukuk Fakültesi“Ali Fuad Başgil Faculty of Law

Lisans Programı Undergraduate Programme
Hukuk Bölümü Department of Law

Lisansüstü Program Graduate Programme
Yüksek Lisans MSc
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2008 yılında resmi olarak kurulan  Ali Fuad Baş-
gil Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
2011 yılından bu yana Çarşamba ilçesinde Mus-
tafa Kemal Güneşdoğdu yerleşkesindeki mo-
dern ve ferah bir bina ve güzel ve yeşil bir yer-
leşim alanında faaliyet göstermektedir. Hukuk 
Fakültesi, kamu alanında anayasal demokratik, 
laik, sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine 
getirme bilinç ve sorumluluğuna sahip yargıç, 
savcı, noter, hukuk müşaviri, kamu yöneticisi 
gibi kamu hizmeti görecek nitelikli hukukçular 
yanında, özel sektörde üretken, yaratıcı, çö-
zümleyici, uzlaştırıcı nitelikte yönetici, danış-
man, avukat, personel ve insan kaynakları yö-
neticileri gibi piyasa ekonomisinin gereklerini 
karşılayan hukukçular yetiştirmektedir. Ayrıca, 
Atatürk düşünce ve Devrimlerine yürekten 
bağlı, devletimizin varlığı ve bütünlüğüne, 
demokrasiye, laiklik ilkesine, hukuka ve insan 
haklarına saygılı,  düşünen, sorgulayan ve so-
runları çözen, sorun çıkmasını önleyecek bilgi 
ve beceriye sahip hukukçular yetiştirmekte-
dir. 

Ali Fuad Başgil Ondokuz Mayıs University 
Faculty of Law was officially established in 
2008 and has been in service in a spacious 
building in a nice and green settlement 
within the Mustafa Güneşdoğdu Campus in 
Çarşamba County since 2011. The Faculty 
of Law is raising competent legists such as 
judges, prosecutors, notaries, legal advisors 
and government executives who will work in 
the public service and possess the awareness 
and responsibility to conduct what is 
required by a constitutional, democratic, 
secular and social law state; besides legists 
such as executives, advisors, lawyers, staff 
and human resources managers who meet 
the needs of the market economy and are 
productive, creative, analyst and mediator 
in the private sector. Furthermore, the 
Faculty is raising regardful, questioning 
legists bonded at the heart to the ideas 
and revolutions of Atatürk, respectful 
of the existence and unity of Turkey, of 
democracy, the principle of secularism, 
law and human rights and who solve 
and possess the knowledge and skills to 
prevent problems.
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Diş Hekimliği
Fakültesi“Faculty of Dentistry

Lisans Programı Undergraduate Programme
Diş Hekimliği Bölümü Department of Dentistry

Lisansüstü Programı Graduate Programme
Doktora PhD
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1992 yılında kurulan, 5 senelik Eğitim – öğretim blok sistemi 
temelinde lisans eğitimini modern laboratuvarlar ile son teknoloji 
ile donatılmış kliniklerde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 
Diş Hekimliği Fakültesinde, yılda ortalama 270.000 hastaya da 
hizmet vermektedir. Diş Hekimliği Fakültesi, Evrensel değerler 
çerçevesinde nitelikli eğitim-öğretim veren, akademik alanda 
gerçekleştirdiği özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunan ve 
saygın akademisyenler yetiştiren, ağız-diş sağlığı klinik tedavi 
hizmetlerinin niteliğini sürekli arttıran ve bu alanda gereksinim 
ve sorunlara uluslararası standartlarda yanıt verebilen; yenilikçi, 
öncü, referans alınan ve marka değerini koruyan bir fakültedir. 
Diş Hekimliği Fakültesi, Mesleki bilgi, beceri ve modern diş 
hekimliği teknolojisini kullanma açısından tam donanımlı, üstün 
kazanımlarını toplumun ağız-diş sağlığını korumak ve tedavi 
etmek için kullanabilen, bireysel tedavi yaklaşımının yanısıra, 
multidisipliner yaklaşım gösterebilen, koruyucu uygulamaları 
ve kontrolleri tutum haline getirebilmiş, böylece yapılan diş 
tedavilerinin ömrünü uzatabilen ve etik değerlere bağlı yetkin 
diş hekimleri yetiştirmektedir. 

The Faculty of Dentistry was established in 1992 and provides 
bachelor degree educational services in block scheduling 
in modern laboratories and clinics equipped with the latest 
technology besides providing services to about 270.000 patients 
annually. The Faculty of Dentistry provides quality education 
within the frame of universal values; contributes to science and 
raises respected academicians through original research in 
the academic field; continuously raises the quality of oral and 
dental health clinic care services; can meet the needs and solve 
problems in this field by international standards; conserves its 
brand value; and is innovative, leading and taken as reference. 
The Faculty of Dentistry raises dentists bound up to ethical values, 
well equipped in terms of professional knowledge, skills and 
utilization of dentistry technologies, who can utilize top notch 
gains to preserve and treat the oral-dental health of the society; 
can show multidisciplinary approach besides individual treatment 
approach; adopting protective applications and controls, can 
lengthen the lifespan of dental treatments.
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Eğitim Fakültesi“Faculty of Education

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğret.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Resim-İş Öğretmenliği 

Müzik Öğretmenliği
Kimya Öğretmenliği

Fizik Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği

Matematik Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği 
İşitme Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği 
Sınıf Öğretmenliği

İngilizce Öğretmenliği
Almanca Öğretmenliği
Fransızca Öğretmenliği 

Computer and Inst. Tech. Teacher Education Prog.
Psychological Counseling and Guidance Prog.
Arts Education Programme
Music Teacher Education Programme
Chemistry Teacher Education Programme
Physics Teacher Education Programme
Biology Teacher Education Programme
Mathematics Teacher Education Programme
Science Teacher Education Programme
Elementary School Mathematics Education Prog.
Teacher Education For Hearing Impaired Prog.
Teacher Education For Mentally Challenged Prog.
Social Sciences Teacher Education Programme
Turkish Language Teacher Education Prog.
Early Childhood Education Programme
Primary School Teacher Education Prog.
English Language Teacher Education Prog.
German Language Teacher Education Prog.
French Language Teacher Education Prog.

Lisansüstü Programlar Undergraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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1961 yılında Samsun Eğitim Enstitüsü ve Kız İlköğretmen Okulu olarak eğitime 
başlayan, 1978 yılında Samsun Yüksek Öğretmen Okulu ve 1982’den itibaren de 
Eğitim Fakültesi olarak eğitim ve öğretime devam eden fakültede, 8 anabilim 
dalı bünyesinde 20 programda öğretmen adayı eğitimi verilmektedir. Fakültede 
öğretmen adaylarının başta 21. yy becerileri olmak üzere çok sayıda beceri, bilgi, 
tutum ve değerlere sahip, uluslararası standartlara göre en iyi şekilde yetişmiş, 
öğrenmeyi, öğretmeyi ve insan gelişimini temel alarak kendisini yenileyen, 
geliştiren, eleştirel düşünebilen, topluma rehberlik edebilen, farklılıkları ne 
olursa olsun bütün öğrencilerini eğitebilen, dünya ile konuşan, dünya ile çalışan 
ve dünya ile yarışan erdemli birer eğitimci olarak yetişmesi hedeflenmektedir. 

The Faculty of Education was established in 1961 under the name Samsun 
Institute of Education and Girl’s Elementary School Teacher School and has been 
continuing education under the name Samsun High Teaching School as of 1978 
and Faculty of Education as of 1982. The Faculty is providing teacher candidate 
training in 20 programmes under the body of 8 departments. The Faculty aims 
to raise virtuous teacher candidates who have a great number skills, knowledge, 
attitude and values and especially the skills of the 21st century, raised in the best 
way possible in accordance with international standards, able to renew and 
improve themselves taking learning, teaching and human development as basis, 
able to think critically, guide society, train all students despite their differences, 
talk with the world, work with the world and race with the world 
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Fen - Edebiyat 
Fakültesi“Faculty of Arts and Sciences

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Archeology
Department of Biology
Department of Geography
Department of Philosophy
Department of Physics
Department of Statistics
Department of Chemistry
Department of Mathematics
Department of Psychology
Department of History of Art
Department of Sociology
Department of Turkish Language and Literature 
Department of History
Department of Molecular Biology and Genetics

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Arkeoloji Bölümü
Biyoloji Bölümü

Coğrafya Bölümü
Felsefe Bölümü

Fizik Bölümü
İstatistik Bölümü

Kimya Bölümü
Matematik Bölümü

Psikoloji Bölümü
Sanat Tarihi Bölümü

Sosyoloji Bölümü
Tarih Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
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1975 yılında kurulan ve 1983 yılından itiba-
ren eğitim öğretime başlamış olan Fen-Ede-
biyat Fakültesi, nitelikli akademik öğretime 
öncelik verilerek, bu çerçevede çağdaş bili-
mi ve teknolojik gelişmeleri takip eden çok 
iyi eğitilmiş, kapsamlı bir bilgi altyapısı olan, 
entelektüel ve pratik düşünme kabiliyetine 
sahip güçlü akademik kadrosu ile, girişimci, 
bilimsel düşünceyi özümsemiş, donanımlı  
öğrenciler yetiştirmektedir. Fakülte ayrıca, 
bir yandan öğrencilere uzmanlık alanların-
da kapsamlı bir eğitim sağlarken, bir yan-
dan da yaşadığı kente ve dünyaya sahip 
çıkan, evrensel sanat ve kültür değerlerine 
hakim, bir dünya vatandaşı olmanın tüm 
unsurlarını ve yetkinliklerini taşıyan birey-
ler yetiştirmektir. 

The Faculty of Science and Letters was 
established in 1975 and began providing 
education as of 1983. Giving priority 
to quality academic education, the 
Faculty of Science and Letters raises 
well equipped entrepreneur students 
who adopted scientific thought with its 
strong, well thought, intellectually and 
practically dianoetic academic staff with a 
comprehensive knowledge background 
who follow contemporary science and 
technological developments. While 
providing a comprehensive education 
in their field of specialization, the Faculty 
also trains individuals who protect 
the city and world they live in, have a 
command of universal art and cultural 
values and possess all the elements and 
competences of being a global citizen. 
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“Faculty of Fine Arts

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Resim Bölümü
Seramik ve Cam Bölümü

Endüstriyel Tasarım Bölümü
Heykel Bölümü

Department of Visual Communication Design
Department of Painting
Department of Ceramics and Glass
Department of Industrial Design
Department of Sculpture

Lisansüstü Programlar Undergraduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Güzel Sanatlar 
Fakültesi
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2012 yılında kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarında 
uluslararası standartlarda, yaratıcı, özgün sanat 
eserleri ve bilgi üretebilen sanatçı ve tasarımcılar 
yetiştirmektedir. Fakülte, güzel sanatlar ve tasarımın 
yaşamın içinde daha çok yer alması için projeler 
üretmekte, ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim 
ve araştırma kurumları ile sivil toplum örgütleriyle 
ortak çalışmalar yürüterek, öğrencilerin ve akademik 
kadronun ulusal ve uluslararası platformlardaki 
etkinliklerini  güçlendirmekte, çağın gerektirdiği 
bilgiyi, beceri ve yetenekleri ile birleştirebilecek 
evrensel ve etik değerleri özümsemiş bireyler 
yetiştirmektedir. Bununla beraber Fakülte, eğitim- 
öğretim ve kültür ortamı ile tercih edilen, bilgisini 
yeteneğiyle bütünleştiren sanatçı ve tasarımcılar 
yetiştiren, mezunlarına saygınlık kazandırmış,  ulusal 
ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakültedir. 

The Faculty of Fine Arts was established in 2012 and 
raises artists and designers who can produce creative 
and original artworks and knowledge by international 
standards in various fields of fine arts and design. 
The Faculty conducts projects to enable fine arts 
and design play a bigger part in life; strengthens the 
national and international events of students and 
academic staff holding joint studies with national 
and international education and research institutions 
and non-governmental organizations; and trains 
individuals who adopt universal and ethical values 
and can bring together knowledge necessitated 
by the time and skills and abilities. The Faculty is 
also nationally and internationally favoured with its 
educational and cultural environment which ensures 
that graduates gain respect; and raises artists and 
designers who can unite knowledge and skills.
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İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi“Faculty of Economics and

Administrative Sciences 

Lisans Programları Undergraduate Programmes
İktisat Bölümü

İşletme Bölümü
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Department of Economics
Department of Management
Department of Political Science and
      Public Administration
Department of International Trade and Logistics

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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1995 tarihinde kurulan ve 2007 yılından itibaren öğrenci almaya başlayan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Kurupelit Yerleşkesinde bulunmaktadır. Fakültede akademik bilgi üreten, uygulayan, etik değerlere sahip 
akademisyenler ile etkin ve huzurlu bir eğitim-öğretim, çalışma ve araştırma olanağı ve ortamı içerisinde, yerel, 
ulusal ve küresel düzeyde ihtiyaç duyulan alanlara yönelik en az bir yabancı dil bilen, uzmanlık sahibi, analitik ve 
eleştirel düşünme ile iletişim becerisi gelişmiş, toplumsal duyarlılık sahibi, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı, araştırıcı, 
muhakeme etme ve çözümleme gücüne sahip öğrenciler yetiştirilmektedir. 

The Faculty of Economics and Administrative Sciences was established in 1995 and began accepting students as 
of 2007 and is situated within the Ondokuz Mayıs University Kurupelit Campus. With academicians who create and 
apply academic knowledge and respect ethical values, the Faculty raises within an effective and peaceful education, 
study and research environment, questioning, innovative, creative, inquiring, know-how owner, commonsensical 
students, who have a command of at least one foreign language, have developed analytical and critical thinking and 
communication and ratiocination and analytical skill, for the needy local, national and international fields.
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İlahiyat 
Fakültesi“Faculty of Divinity

Lisans Programları Undergraduate Programmes
İlahiyat Bölümü

İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi
Öğret. Bölümü

Department of Divinity
Elementary School Religious Culture and Knowledge 
of Ethics Programme

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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1976 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamış olan İlahiyat Fakül-
tesinde, zengin kütüphanesi ve güçlü Arapça dil merkezi ve donanımlı 
akademik kadrosu ile, kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan ha-
yatı yorumlayabilen ve bilimsel verilerden  yararlanarak problemlere 
çözüm üretebilen, ilâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma 
sahip; hayat boyu öğrenme becerisi sergileyebilen, bilgiyi içselleştire-
rek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, dini mirası 
özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli geliş-
meye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için 
toplumla paylaşabilen, özgün, etik ve estetik değerlere sahip, mesleki 
açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektedir.

With its rich library, strong Arabic language center and well-equipped 
academic staff, the Faculty of Divinity, which started educational activities 
in 1976, raises individuals who can evaluate cultural heritage, interpret 
life, produce solutions to problems utilizing scientific data; possess 
life-long learning skills and basic knowledge, attitude and approach 
in the field of divinity; put effort to self-develop and be wise adopting 
knowledge; internalize religious heritage; and believe in the necessity to 
be open to any kind of innovation and continuous developments which 
would be to the benefit to the humanity; can share the experiences 
gained with the society to serve humanity; possess original, ethical and 
aesthetic values; are competent professionally and respect social values.
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İletişim Fakültesi“Faculty of Communication

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Journalism
Department of Public Relations and Publicity
Department of Radio, Television and Cinema

Lisansüstü Program Graduate Programme
Yüksek Lisans MSc

Gazetecilik Bölümü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
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2010 yılında kurulan İletişim Fakültesi, 2012 
yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamış-
tır. Hızla gelişen ve büyüyen Fakülte, iletişim 
ve medya sektöründeki son yeniliklerin be-
nimsendiği ve uygulandığı, gerekli teknolojik 
donanımları bünyesinde barındıran, yetkin 
akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası 
alanda kendine yer edinmiş, bulunduğu sos-
yal çevreyi katkılarıyla zenginleştiren bir okul 
olma hedefine emin adımlarla gitmektedir. 
İletişim Fakültesi, teknik altyapısını üst se-
viyeye taşımış bir fakülte olup, öğrencilerin 
kendilerini yetiştirip, geliştirebilmeleri için 
online yayın yapan öğrenci uygulama radyo-
su, halkla ilişkiler, reklam ve fotoğraf atölye-
leri, haber ajansı, öğrenci uygulama gazetesi 
ve televizyon stüdyosu gibi pek çok altyapı-
ya sahiptir. Fakülte, öğrendiği mesleki teori-
leri kolayca uygulamaya geçirebilen, doğru 
bilgiyi sürekli elde etmeyi bilen, teknoloji-
ye ve gelişimine hâkim, evrensel değerleri 
özümsemiş geleceğin halkla ilişkiler uz-
manları, reklamcılar, gazeteciler, radyocu-
lar, televizyoncular, sinemacılar ve iletişim 
tasarımcılarını sektöre kazandırmaktadır. 

The Faculty of Communication was 
established in 2010 and started 
educational activities in 2012. The 
fast developing and growing faculty 
takes firm steps to achieve its goal as 
to become a school where up-to-date 
innovations of the communication and 
media industry are adapted and applied; 
which has the required technological 
equipment; and gets a foothold in the 
national and international arena with its 
competent academic personnel; and 
which enriches its social environment 
with its contributions. The Faculty 
of Communication has an advanced 
technical infrastructure and houses 
facilities such as an online broadcast 
practice radio which enables students 
to develop themselves; public relations, 
advertisement and photography 
studios; news agency and student 
practice newspaper; and a television 
studio. The Faculty trains public relations 
specialists, advertisers, journalists, 
radio and television broadcasters, film-
makers and communication designers 
of the future who can easily put into 
practice vocational theories learned, 
knows how to continuously attain 
correct information, have a command 
of technology and its developments 
and internalizes universal values.
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Mimarlık  Fakültesi“Faculty of Architecture

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık Bölümü
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Department of Architecture
Department of Interior Design
Department of Urban and Regional Planning
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2013 yılında eğitime başlamış olan Mimarlık Fakültesi 
faaliyetlerini Üniversitenin Güzel Sanatlar Kampüsünde 
yürütmektedir. Mimarlık Fakültesinin sürdürülebilirliğe 
odaklı olan vizyonu, geleceğin profesyonellerini çevreye 
duyarlı, toplumun çeşitlenen gereksinme ve beklentilerini 
dikkate alan, mesleki etiği gözeten, yerel değerlerin bilincinde 
ancak uluslararası gelişmelerden haberdar olan, araştırmayı 
önemseyen, gelişmiş teknoloji bilgisine sahip, uygulama ile 
bağ kurabilen, disiplinler arası çalışma ve işbirliği yapabilen, 
yenilikçi ve yaratıcı mimarlar/ tasarımcılar/şehir plancıları 
olarak eğitmekte ve yönlendirmektedir. 

The Faculty of Architecture started providing education 
2013 and is situated within the Fine Arts Campus. The vision 
of the Faculty, which is focusing on sustainability, is training 
and directing future professionals as environment friendly, 
innovative and creative architects/ designers/ urban planners 
aware of local values but also international developments, 
capable of establishing bonds with applications and 
interdisciplinary work and cooperation, who take into 
consideration the diversified needs and expectations of the 
society, pay regard to professional ethics, care about research 
and possess advanced technology knowledge. 
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Mühendislik Fakültesi“Faculty of Engineering

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Computer Engineering
Department of Environmental Engineering
Department of Electrical and Electronics Engineering
Department of Industrial Engineering
Department of Food Engineering
Department of Geomatics Engineering
Department of Civil Engineering
Department of Chemical Engineering
Department of Mechanical Engineering
Department of Material Science and Engineering

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Çevre Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü
Harita Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Kimya Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
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1992 yılında kurulan Mühendislik Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra akademik ve idari pek çok 
faaliyeti Üniversitemizin Kurupelit kampüsünde yürütülmektedir. Fakülte; araştıran, öğrenen, çözümleyen, 
girişimci, çevre bilincine sahip ve değerlere saygılı mühendisler yetiştirmek ve paydaşlara üst düzeyde hizmet 
sunmaktır. Fakülte ayrıca, Dünya, ülke ve bölge ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Üniversite-Sanayi 
işbirliği öncelikli olmak üzere tüm paydaşlarıyla işbirliği ve dayanışmayı geliştirmekte, gelişmiş teknolojik 
altyapısı, deneyimli akademik personeliyle, öğrencilerini en iyi şartlarda yetiştirmekte, meslek etik ve ilkelerini 
gözeten, çalışkan, dürüst, girişimci, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, kendini geliştirmeye açık, fakültesi 
ve mesleğiyle gurur duyan öğrenciler yetiştirmektedir. Mühendislik Fakültesi, kaliteyi ön planda tutan ve 
sürekli gelişmeyi/iyileştirmeyi hedef edinen, ve verdiği hizmetin kalitesini periyodik olarak ölçerek kendini 
güncelleyebilen bir fakülte hüviyeti ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma çalışmaları ile de 
ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlamaktadır. 

The Faculty of Engineering was established in 1992 and conducts educational besides academic and 
administrative activities in the Kurupelit Campus. The Faculty trains enquirer, analyst, entrepreneur, environment 
conscious engineers respective of values and provides high-level services to partners.  The Faculty also develops 
cooperation and unity with partners, particularly between University and Industry taking into consideration 
the needs of the world, country and region. With its advanced technological infrastructure and experienced 
academic staff, the Faculty trains hardworking, honest, entrepreneur, innovative students in the best conditions, 
who pay regards to professional ethics and principals, are open to teamwork and self-development and proud of 
their faculty and profession. With its identity as a faculty which prioritizes quality, aims to continuously develop/
better itself and is capable of updating itself assessing periodically the service quality, the Faculty of Engineering 
contributes to national and international science with educational activities besides research. 
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Sağlık Bilimleri 
Fakültesi“Faculty of Health Sciences

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Hemşirelik Bölümü

Ebelik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Sosyal Hizmet Bölümü
Sağlık Yönetimi Bölümü

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü

Department of Nursing
Department of Midwifery
Department of Nutrition and Dietetics
Department of Social Services
Department of Health Management
Department of Language and Speech Therapy

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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1997 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine 
başlayan Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi’nde 
bulunmaktadır. Fakültemizin deneyimli aka-
demik kadrosu ile, sağlık hizmetlerinin etkili 
ve verimli yürütülmesine, toplumsal sağlık 
kültürünün geliştirilmesine, ülke insanının 
yaşam kalitesinin yükseltilmesine, sağlık ça-
lışanlarının niteliğinin geliştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla bağımsız ve analitik dü-
şünebilen, bilimsel özelliği yüksek, vizyon 
sahibi sağlık profesyonelleri yetiştirilmek-
tedir. 

The Faculty of Health Sciences began 
educational activities in 1997 and is 
situated within the Kurupelit Campus. 
With its experienced academic staff, the 
Faculty trains independent, vision holder 
health professionals with a high scientific 
attribute who are capable of thinking 
analytically in order to contribute to the 
effective and productive conduct of health 
services, creation of a social health culture 
and enhancement of the quality of life 
of the public and the quality of health 
workers.
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Tıp Fakültesi “Faculty of Medicine 

Lisans Programı Undergraduate Programme
Tıp Bölümü Department of Medicine

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1973 yılında eğitim ve akademik yapılan-
masına başlayan Tıp Fakültesi, 1975 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne 
bağlanmıştır.  Halen; “eğitim”, “araştırma” ve “hizmet” üçlemesi ile 6 yıllık 
temel eğitim ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir yıl tercihli İngilizce hazırlık 
sınıfından sonra 6 yıllık eğitimin ilk üç yılı PDÖ (Probleme Dayalı Öğretim) 
oturumları, sunumlar, mesleksel beceri eğitimi, klinik beceri eğitimi, uygula-
malar ve diğer destekleyici eğitim programlarından oluşmaktadır. Öğrenciler 
gerçek hastayla karşılaşmadan önce ilk üç yıllık dönemde iki adet mesleksel 
beceri laboratuvarında 368 çeşit maket üzerinde mesleksel becerilerini geliş-
tirirken, 19 adet klinik beceri laboratuvarında da simule hastalarla klinik bece-
ri eğitimi almaktadırlar. Eğitim programının 4. ve 5. yıllarında ise 1000’in üze-
rinde yatak kapasitesi olan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Erişkin 
Hastanesi, Çocuk Hastanesi ve Onkoloji Hastanesi) klinik ve polikliniklerinde 
öğrenciler gerçek hastayla karşılaşmakta ve son yıllarını 12 ay süren intörnlük 
dönemiyle tamamlamaktadırlar. Fakültede, sorgulayan, sorun çözen, hasta ve 
hasta yakını ile iletişimi iyi olan hekimler yetiştirilmektedir. 
    

Beginning its education and academic structuring under the body of Hacettepe 
University in 1973, The Faculty of Medicine joint Ondokuz Mayıs University 
in 1975. The Faculty still continues activities with a 6-years basic education 
through “education”, “research” and “service” trio. The first three years of the 
program, which is 6 years after 1 year selective English preparatory class, 
comprises of problem-based education sessions, presentations, vocational skills 
training, clinical skills education, applications and other supportive educational 
programs. While honing vocational skills, on 368 models students receive 
clinical skills training in 19 clinical skills laboratories with simulated patients. 
During the 4th and 5th year of the program, students meet real patients in 
the clinics and policlinics of the Health Application and Research Hospital 
(Adult’s Hospital, Children’s Hos-pital and Oncology Hospital) with a capacity 
of over 1000 beds and complete their last year with an internship period of 
12 months. The Faculty trains physicians who interrogate, solve problems, has 
good relations with the patient and patient relatives.
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Turizm Fakültesi“Turizm Fakültesi

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Tourism Management
Department of Tourist Guidance
Department of Recreation Management
Department of Gastronomy and Culinary Arts

Lisansüstü Program Graduate Programme
Yüksek Lisans MSc

Turizm İşletmeciliği Bölümü
Turizm Rehberliği Bölümü

Rekreasyon Yönetimi Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
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2012 yılında kurulan Turizm Fakültesi 2013 yılından itibaren Üniversitenin Bafra Kampüsün-
de eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakülte; nitelikli işgörenler ve yöneticiler 
yetiştiren, yaptığı bilimsel faaliyetlerle sektörün sorunlarına ulusal ve uluslararası çözümler 
bulan, ürettiği projelerle kalıcı değerler yaratan, ulusal ve uluslararası alanda tanınan, sahip 
olduğu kaliteli imkânlarla tercih edilen bir fakültedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerine ek ola-
rak düzenlediği sosyal, kültürel, sportif ve akademik etkinliklerle öğrencilerin iş yaşamının 
dinamiklerini deneyimleme, bireylerarası iletişim becerilerini geliştirme ve farklı kültürlerin 
özelliklerini tanımalarına yardımcı olmakta; verdiği nitelikli yabancı dil eğitimiyle öğrencile-
rini birer dünya vatandaşı olarak yetiştirmektedir. 

The Faculty of Tourism was established in 2012 and has been conducting educational 
activities within the Bafra Campus since 2013. The Faculty trains qualified employee and 
employers, comes up with national and international solutions to the problems of the industry 
through scientific activities conducted, creates permanent values through projects produced, 
is known in the national and international area and preferred with the quality opportunities it 
houses. Besides educational activities, the Faculty helps students experience the dynamics of 
professional life, develop interpersonal communication skills and get knowledgeable about 
features of different cultures through social, cultural, sports and academic activities; and aims 
to raise students who are global citizens through qualified language education.
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Veteriner Fakültesi“Faculty of Veterinary

Lisans Programı Undergraduate Programme
Department of Veterinary Medicine

Lisansüstü Program Graduate Programme
Doktora PhD

Veteriner Hekimliği Bölümü
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1995 yılında kurulan Veteriner Fakültesi, 
2001 yılında eğitim-öğretim ve araştırma 
faaliyetlerine başlamıştır. Bünyesinde 
bulunan Hayvan Hastanesi, Hayvan 
barınakları ve güçlü akademik kadrosu ile 
yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, 
toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, 
akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki 
güncel gelişmeleri izleyebilen; ulusal 
ve evrensel sorunları saptayabilen ve 
çözüm üretebilen, demokratik veteriner 
hekimler yetiştirmektedir. Fakülte ayrıca, 
ulusal ve evrensel sorunlara çözüm 
önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine 
ve evrensel bilime katkı sağlayacak 
projeler üreterek ve özgün araştırmalar 
yapmakta; toplumun ihtiyaçlarına 
yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek 
standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı 
hizmet vermektedir. 

The Faculty of Veterinary Medicine 
was established in 1995 and became 
active in 2001 focusing on educational 
and research activities. With its 
Veterinary Hospital, animal shelters 
and strong academic staff, the Faculty 
raises rational, creative, productive, 
democratic, veterinarians respectful 
of ethical values who own satisfactory 
knowledge and advanced sense of 
social responsibility; are capable of 
tracking current affairs in the world, 
of defining national and universal 
problems and of coming up with 
solutions. The Faculty also conducts 
original research and projects which 
can create solutions to national and 
universal problems, contribute to 
the development of the country 
and universal science; and provides 
environment-friendly, high standard, 
quality, reliable and fast services 
aimed at the needs of the society.
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Yaşar Doğu Spor
Bilimleri Fakültesi“Yaşar Doğu Faculty of Sport Sciences

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Depar.of Physical Edu.  and Sports Teacher Edu.
Department of Coaching Education
Department of Sport Management
Department of Recreation

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Spor Yöneticiliği Bölümü
Rekreasyon Bölümü
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Fakülte eğitim öğretim faaliyetlerine 1990 yılında 
Eğitim Fakültesi altında “Beden Eğitimi ve Spor 
Bölümü” ismiyle başlamış, 2013 yılından ise “Yaşar 
Doğu Spor Bilimleri Fakültesi” ismiyle ve bağımsız 
bir fakülte olarak eğitim öğretime devam etmek-
tedir. Fakülte; eğitim ve öğretimde kaliteli eğitim, 
araştırma ve projelerde çağın gereksinimlerine 
uygun bilgi üretmek ve topluma hizmet sunma 
sorumluluğunda bir misyon üstlenmiştir. Çağdaş 
bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yete-
neğine sahip, araştırmacı ve sorgulayıcı, topluma 
ve toplumsal sorunlara karşı sorumlu, insan hak-
larına saygılı özelliklere sahip, dinamik ve pro-
fesyonel bireyler olarak sporumuzun hizmetine 
kazandırmaktır. Fakülte ayrıca, aklın ve bilimin 
rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere 
açık olarak teknolojik atılımları yakından takip 
ederek Spor bilimleri ve teknolojileri alanında 
dünya üniversiteleri ile rekabet eden öncü ve 
lider bir kurum olmayı hedeflemekte, çağdaş, 
evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve 
bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değer-
leri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor 
hizmeti sunabilecek, kazandığı bilgi ve becerileri 
uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli beden 
eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor yö-
neticisi yetiştirmektedir. 

Yaşar Doğu Faculty of Sports Sciences started 
educational activities in 1990 under the 
name “Physical Training and Sports” working 
under the Faculty of Education. It has been 
continuing education under the name “Yaşar 
Doğu Faculty of Sports Sciences” since 2013 
as an independent faculty. The mission of the 
Faculty is to provide quality education, produce 
knowledge in accordance with the needs of 
the day through research and project and 
serve the society. The Faculty trains analyst, 
enquirer, dynamic professionals equipped 
with contemporary knowledge and the skills 
to convey such knowledge, responsible for 
the society and social problems and respectful 
of human rights. Furthermore, the Faculty 
aims to become a leading institution which 
competes with world universities in the sports 
sciences and technologies field based on 
the guidance of reason and science, being 
innovative and open to developments 
and following technological advances. 
The Faculty trains contemporary, enquirer, 
responsible, productive and highly qualified 
physical training and sports teachers, trainers 
and sport managers who possess universal 
values and develop and protect ethical 
values, are capable of thinking rationally 
and scientifically and providing the society 
with quality sport services and transferring 
knowledge and skills to application. 
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Ziraat Fakültesi“Faculty of Agriculture

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Department of Horticulture
Department of Plant Protection
Department of Agricultural Economics
Department of Agricultural Machinery and
     Technologies Engineering
Department of Agricultural Biotechnology
Dept. of Agricultural Structures and Irrigation
Department of Field Crops
Department of Soil Science and Plant Nutrition
Department of Animal Science

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD

Bahçe Bitkileri Bölümü 
Bitki Koruma Bölümü

Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Makinaları ve Teknolojileri

Mühendisliği Bölümü      
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Zootekni Bölümü
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1976 yılında kurularak eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faali-
yetlerine başlayan Ziraat Fakültesi; Türkiye’nin en verimli iki ovasına 
sahip güzel bir deniz şehri olan ılıman iklim kuşağında yer alan Sam-
sun’da Üniversitenin Kurupelit kampüsünde bulunmaktadır. Deniz 
kenarında 150 m yükseklikte bir tepede yer alan kampüs, ormanı ve 
yeşil görüntüsüyle oldukça doğal, şehirden fakülte önüne gelen hafif 
raylı sistem treni ile oldukça modern bir yapıya sahiptir. Fakülte binası 
gelişen teknolojileri kullanarak; çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzey-
de sağlayan Merkez Kütüphane ile kafeler, oyun alanları, restoranlar, 
berber, sinema, kitap-kırtasiye,çok amaçlı alışveriş merkezi vb. sosyal 
imkanların yer aldığı yaşam merkezi arasında yer almaktadır. Fakülte 
öğrencilerine olimpik yüzme havuzunda ve değişik spor merkezlerin-
de spor yapma, bünyesindeki sağlıkla ilgili kurumlarda en iyi şekilde 
sağlık hizmeti alma imkanlarda sunulmaktadır. Fakülte bünyesinde, 
modern bir hayvancılık işletmesi, sera kompleksi ve tarımsal üretimin 
yapıldığı araştırma çiftliği de bulunmaktadır. Nitelikli Akademik kadro-
su ve teknolojik altyapısı ile Ziraat Fakültesi, mesleki bilgi ve beceriyle 
donatılmış, çağdaş, paylaşımcı, tarımsal gelişmeye hız verebilecek nite-
likte ziraat mühendisleri yetiştiren, eğitim kalitesi; yaptığı araştırma ve 
projeleri ile uluslararası düzeyde bir fakültedir. 

The Faculty of Agriculture, which was established and started educational 
and research-development activities in 1976, is situated within the 
Kurupelit Campus in Samsun; a beautiful seaside city which owns the 
two most fertile plains of Turkey and lies in the mild temperate zone. The 
campus, which is situated on a 150 m high hill at the seaside, has a natural 
structure with its forest and green scenery and a modern structure with 
the light rail system which comes to the faculty from the city center. 
The faculty building lies between the Center Library, which provides 
top-level contemporary information services, and the life center, which 
houses social facilities such as cafes, play fields, restaurants, a hairdresser, 
a cinema, a bookshop and stationery and a comprehensive shopping 
mall. With its qualified academic staff and technological infrastructure, 
The Faculty of Agriculture is an international faculty with its educational 
quality, research and projects which trains modern, sharing agricultural 
engineers equipped with professional knowledge and skills capable of 
accelerating agricultural development.
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Bafra İşletme Fakültesi“Bafra Faculty of Business Administration

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü Department of Insurance and Social Security

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans (Girişimcilik) MSc (Enterpreneurship)
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Bafra İşletme Fakültesi, Samsun’un 
Bafra ilçesindeki üniversite kampü-
sünde 2016 yılında resmi kuruluşunu 
tamamlamış olup, doğa ile başbaşa bir 
ortamda, yeni, müstakil ve modern bi-
nasında faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Fakülte, İşletmecilik alanında pozitif 
bilimi esas alarak bilgiyi üreten, top-
layan ve paylaşan, kurumsal değerle-
re bağlı, sürdürülebilir bir yaklaşımla 
çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma 
hizmeti sunmakta, analitik ve eleşti-
rel düşünebilen, girişimci, yenilikçi, 
toplumsal fayda odaklı ve sosyal 
sorumluluk bilinci yüksek bireyler 
yetiştirmektir. Fakülte ayrıca, araştır-
mada, eğitim ve öğretimde ulusal ve 
uluslararası alanda önde gelen ye-
nilikçi ve girişimci fakültelerden biri 
olmak için emin adımlarla yoluna 
devam etmektedir. 

Bafra Faculty of Business 
Administration was established 
within the university campus 
situated in the Bafra County in 
2016 and is continuing its activities 
in its new detached and modern 
building. The Faculty provides 
contemporary education and 
research services with a sustainable 
approach which produces, collects 
and shares knowledge in the field 
of business administration , based 
on positive sciences and trains 
entrepreneurial and innovative, 
social utility centered individuals 
who possess analytical and 
critical thinking abilities and who 
have a high awareness of social 
responsibility.  Furthermore, 
the Faculty is taking firm steps 
to become one of the leading 
innovative and entrepreneurial  
faculties in the national and 
international field in research 
and education. 
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Çarşamba İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi“Çarşamba Faculty of Humanities and
Social Sciences

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Slav Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Department of Information and Records Management
Department of Slavonic Languages and Cultures
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Samsun’un ulaşımı kolay ve hızla gelişen Çarşamba 
ilçesindeki Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde 
yer alan Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, 
resmi kuruluşunu 2016 yılında tamamlamıştır. 
Fakültenin yeni binasında eğitim öğretim ve sosyal 
faaliyetlere yönelik hazırlıklar sürdürülmektedir. 

Fakültemiz, sosyal bilimler alanında eleştirel 
düşünebilen, sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda 
kendini sürekli yenileyen, doğaya duyarlı, sosyal 
bilimlere ve sanata evrensel düzeyde katkı sağlayan, 
etik değerleri gözeten, disiplinlerarası araştırmalar 
yapabilen, sosyal sorumluluk bilinci yüksek milli 
kimliğini özümsemiş aynı zamanda farklılıklara ve 
evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi misyon 
edinmiştir. Ayrıca, nitelikli araştırmalar yapan, değişim 
ve gelişime açık, eğitim ve bilgi üretme imkânlarını 
insanlık yararına kullanan, mesleğinde özverili ve 
gayretle çalışan bir kadroyla ülkemize ve insanlığa 
hizmet için emin adımlarla yoluna devam etmektedir. 

The Çarşamba Faculty of Humanities and Social 
Sciences, situated in the Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Campus in the easy to access, rapidly developing 
Çarşamba County of Samsun, was established in 2016. 
The Faculty is continuing its activities in its new building 
with its other social facilities. 

The Faculty aims to train creative, nature-conscious 
individuals who possess a high awareness of social 
responsibility and the ability to think critically and solve 
problems in the social sciences field, continuously 
adapt themselves personally and professionally, 
respect differences, contribute to social sciences and 
arts universally, respect ethic values, aim to conduct 
interdisciplinary research. Furthermore, the Faculty 
is taking firm steps to become a faculty open to 
change and development which conducts quality 
research, uses education and knowledge generation 
opportunities for the benefit of humanity and works 
devotedly and ardently in its profession.
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YÜKSEKOKULLAR
SCHOOLS
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Devlet
Konservatuvarı“State Conservatory

Lisans Programları Undergraduate Programmes
Müzik Bölümü

Sahne Sanatları Bölümü
Müzikoloji Bölümü  

Department of Music
Department of Stage Arts
Department of Musicology

Lisansüstü Programlar Graduate Programmes
Yüksek Lisans

Doktora
MSc
PhD
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2014 tarihinde kurulan Devlet Konserva-
tuvarı faaliyetlerini Üniversitemizin Güzel 
Sanatlar Kampüsünde sürdürmektedir. 
Devlet Konservatuvarı, müzik ve sahne 
sanatları alanlarında, evrensel kültür ve 
sanat alanlarına açık olarak sanatsal ve 
bilimsel nitelikte uygulanan araştırma, 
yorumlama ve yaratı dallarında sanatçı 
ve sanatçı bilim adamları yetiştirmek ve 
böylece ulusal kültürümüzün evrensel 
boyut kazanmasına sanat ve sanatçı-
lar aracılığıyla katkıda bulunmaktadır. 
Devlet konservatuvarı, her türlü ulus-
lararası sanat ve kültür etkileşimlerin-
den de yararlanarak gruplar ve bireysel 
sanatçılar yetiştirmek, bu sanatçıların 
icraları ile dinleyici ve seyirciye ulaş-
mak, bunların kayıtlarını ve basımlarını 
yaparak kalıcılıklarını sağlayıp, gelecek 
kuşaklara aktarabilmek, sözü edilen 
alanlarda eğitici ve uygulayıcı sanat-
çı ve akademisyenler yetiştirilmesine 
katkıda bulunmaktır.

The State Conservatory, situated 
within the Fine Arts Campus, was 
established in 2014 and began 
accepting students the same year. 
The Conservatory raises artists and 
artist-scientists in the fields of music 
and stage arts and branches of 
research, interpretation and creation 
applied artistically and scientifically 
open to universal culture and art 
areas, and thus contributes to our 
national culture acquire a universal 
dimension through art and artists. 
The vision of the State Conservatory 
is to; raise bands and individual 
artists benefitting from all kinds 
of international art and culture 
interactions; reach the audience 
through the performances of these 
artists; ensuring the permanence of 
such performances and that they 
are transferred to next generations 
through recordings and 
publishings; and contribute to the 
raising of instructor and applicator 
artists and academicians in the 
fields in question. 
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Yabancı Diller
Yüksekokulu“School of Foreign Languages

Lisans Programı Undergraduate Programme
Mütercim-Tercümanlık Bölümü Department of Translation and Interpretation
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Yabancı Diller Yüksekokulu, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla dil öğretimin-
deki çağdaş yaklaşımları, yöntem ve teknikleri Üniversitemizin hedef ve 
amaçlarıyla birleştirerek nitelikli ve modern bir dil eğitimini, zorunlu ve iste-
ğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim ihtiyacını karşılayarak vermekte, farklı dil-
lerde kurslar düzenlemekte, bu kurs ve eğitimlerde öğrencilerin hem bilimsel 
çalışma alanlarında hem de iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini 
kazandırarak, öğrencilerin yabancı dil öğrenim süreçlerinde kendine güve-
nen, sorumlu ve bağımsız öğrenen bireyler olmalarını sağlamaktadır.

The School of Foreign Languages provides quality and modern language 
education combining contemporary approaches, methods and techniques 
in language teaching with the goals and aims of the University through an 
innovative and dynamic understanding, meeting the need for compulsory 
and elective foreign language preparatory education. The School also holds 
courses in different languages, and in such courses and trainings, ensures that 
students become self-reliant, responsible and independent learners through-
out their foreign language education bringing in language skills they will need 
in both the scientific fields and professional life. 



70



71

MESLEK
YÜKSEKOKULLARI

VOCATIONAL 
SCHOOLS
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Adalet Meslek
Yüksekokulu“Vocational School of Justice

Önlisans Programı Associate Degree Programme
Adalet Programı Justice Programme
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Alaçam Meslek
Yüksekokulu“Alaçam Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Posta Hizmetleri Programı

Lojistik Programı
Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Postal Services Programme
Logistics Programme
Maritime and Port Management Programme
Call Center Services Programme
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Bafra
MeslekYüksekokulu“Bafra Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Bilgisayar Programcılığı Programı

Organik Tarım Programı
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Bitki Koruma Programı
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Computer Programming Programme
Organic Agriculture Programme
Medical and Aromatic Plants Programme
Plant Protection Programme
Accounting and Tax Implementations Programme
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Bafra Turizm Meslek 
Yüksekokulu“Bafra Tourism Vocational School

Önlisans Programıları Associate Degree Programmes
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Aşçılık Programı 
Tourism and Travel Services Programme
Culinary Programme
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Çarşamba Ticaret
Borsası Meslek Yüksekokulu“Çarşamba Chamber of Commerce Vocational 

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Bilgisayar Programcılığı Programı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı
Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Sosyal Güvenlik Programı
Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı

Accounting and Tax Implementations Programme
Computer Programming Programme
Banking and Insurance Programme
Call Center Services Programme
Social Security Programme
Information Security Technology Programme
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Havza Meslek
Yüksekokulu“Havza Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
İnşaat Teknolojisi Programı

Büro Yön. ve Yönetici Asistanlığı Programı
İşletme Yönetimi Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Fizyoterapi Programı

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Constructional Technology Programme
Office Manag.  and Secretarial Services Programme
Business Management Programme
Tourism and Hotel Management Programme
Physiotherapy Programme
Estate and Estate Management Programme
Labor Health and Safety Programme
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Sağlık  Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu“Health Services Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı
Anestezi Programı

İlk ve Acil Yardım Programı
Optisyenlik Programı

Tıbbi Dokü. ve Sekreterlik Programı
Diyaliz Programı

Patoloji Laboratuar Teknikleri Programı
Yaşlı Bakımı Programı

Ağız ve Diş Sağlığı Programı
Odyometri

Medical Imaging Techniques Programme
Medical Laboratory Techniques Programme
Anesthetics Programme
Paramedics Programme
Opticianry Programme
Medical Docu.  and Secreterial Services Programme
Dialysis Programme
Pathology Laboratory Techniques Programme
Elder Care Programme
Oral and Dental Health Programme
Audiometry Programme
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Samsun Meslek
Yüksekokulu“Samsun Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Bilgisayar Programcılığı Programı

Tarım Makineleri Programı
Mimari Dekoratif Sanatlar Programı

Seracılık Programı
Basım ve Yayın Teknolojileri Programı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı

Çocuk Gelişimi Programı
Grafik Tasarımı Programı

Medya ve İletişim Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

Computer Programming Programme
Agricultural Machinery Programme
Architectural and Decorative Arts Programme
Greenhousing Programme
Printing and Publishing Technologies Programme
Entertainment Services Programme
Accounting and Tax Implementations Programme
Landscape and Ornamental Plants Programme
Child Development Programme
Graphic Design Programme
Media and Communications Programme
Public Relations and Promotion Programme
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Terme Meslek
Yüksekokulu“Terme Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Gıda Teknolojisi Programı
Pazarlama Programı

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Dış Ticaret Programı

Accounting and Tax Implementations Programme
Food Technology Programme
Marketing Programme
Food Quality Control and Analysis Programme
Foreign Trade Programme
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Vezirköprü
Meslek Yüksekokulu“Vezirköprü Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Bilgisayar Programcılığı Programı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Çocuk Gelişimi Programı

Mobilya ve Dekorasyon Programı
Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı

Avcılık ve Yaban Hayatı Programı

Computer Programming Programme
Accounting and Tax Implementations Programme
Child Development Programme
Furniture and Decoration Programme
Forestry and Forest Products Programme
Hunting and Wildlife Programme
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Yeşilyurt Demir Çelik 
Meslek Yüksekokulu“Yeşilyurt Demir Çelik Vocational School

Önlisans Programları Associate Degree Programmes
Elektrik Programı

Elektronik Teknolojisi Programı
Kimya Teknolojisi Programı

Endüstriyel Kalıpçılık Programı
Otomotiv Teknolojisi Programı

Gıda Teknolojisi Programı
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Electricity Programme
Electronics Technology Programme
Chemistry Technology Programme
Industrial Moulding Programme
Automotive Technology Programme
Food Technology Programme
Biomedical Equipment Technology Programme
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