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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 
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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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Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültemiz, Türkiye’nin Karadeniz 
bölgesinin en büyük ve güzel kentlerinden biri olan 
Samsun’un gene aynı güzellikteki Çarşamba ilçesinde bulunan 
Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü’nde, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. (Foto AFB 
1 ve AFB 2) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından başlamak 
üzere ülkemizin güzide öğrencilerini ağırlamakta ve 2014 
yılından itibaren de toplumun adalet ve hukuk ihtiyaçlarına 
cevap verecek hukukçular mezun etmekteyiz. (Foto AFB 
Mezuniyet Töreni) Fakültemiz, başarılı öğrencileri, alanında 
yetkin akademisyenleri ve idari personeli ile büyük bir ailedir 
ve giderek büyüyen kadrosu ve hedefleri ile Türkiye’nin köklü 
ve nitelikli hukuk fakültelerinden biri olma yolunda emin 
adımlarla ilerlemektedir. 

Fakülte olarak, hukuk yaratma sürecinde etkin rol 
oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip 
serpilmesine anlamlı katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya 
sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal, kültürel ve evrensel 
ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte 
seçkin hukukçular yetiştirmeyi ve ülkeye kazandırmayı misyon 
edinmiş durumdayız. Bununla beraber, toplumumuzda ve 
dünyada yaşanan olay ve sorunları sadece hukuki açıdan 
değil; aynı zamanda hukuki gerçekliğin bir parçası olduğu 
bilincinden hareketle felsefi ve sosyolojik açıdan da ele 
alıp inceleme yetkinliğine sahip hukuk mezunlarını ve 
akademisyenleri topluma ve bilim dünyasına kazandıracak bir 
fakülte olmayı hedeflemekteyiz.

Ali Fuad Başgil Faculty of Law, located at the Mustafa Kemal 
Güneşdoğdu Campus in the beautiful Çarşamba District of 
Samsun, one of the largest and most beautiful cities of the Black 
Sea Region and Turkey; provides education under Ondokuz 
Mayıs University. Starting from the academic year of 2010-2011, 
distinguished students of our country have been educated at 
our faculty, and since 2014, the faculty has been giving graduate 
legal experts who will answer the justice and legal needs of the 
society. Our faculty is a big family with successful students, 
competent academics and administrative staff and advancing 
with confident steps towards becoming one of Turkey’s oldest 
and most qualified law school with its growing staff and goals.

Our mission is to graduate highly qualified students who can 
play an active role in the process of establishing law, make 
meaningful contributions to improve the law culture and 
awareness about justice and pay close attention to the issues 
of the world as well as our country in order to evaluate the 
developments on a national, cultural and universal scale. 
Furthermore, we aim for our graduates and academics to be 
integrated in the society and the world of science considering 
the issues of our region and the world, not only from a legal 
point of view but also in relation to philosophy and sociology, 
being aware that these are also a part of legal reality.
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Fakültemizde kamu hukuku ve özel hukuk bölümleri 
bulunmaktadır. Kamu hukuku bölümü Anayasa Hukuku, 
İdare Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Genel 
Kamu Hukuku, Milletlerarası Hukuk, Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi, Hukuk Tarihi ve Mali Hukuk olmak üzere sekiz 
anabilim dalından oluşmaktadır. Özel hukuk bölümü ise, 
Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas 
Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. 

Fakültemizde her yıl düzenli olarak, yukarıda belirtilen 
anabilim dallarına ait temel derslerin yanı sıra öğrencilerin 
kendi ilgi alanlarına göre tercih edebilecekleri çeşitli seçmeli 
dersler de açılmaktadır. Tıp Hukuku, Fikri Hukuk, İmar 
Hukuku, Tüketici Hukuku, Çevre Hukuku, Deniz Hukuku, 
İslam Hukuku gibi birçok seçmeli ders de öğrencilerin ders 
kataloglarında yerlerini almaktadır.

Our faculty houses the Departments of Public Law and 
Private Law. The Department of Public Law consists of eight 
sub-departments: Constitutional Law, Administrative Law, 
Criminal and Criminal Procedure Law, General Public Law, 
International Law, Philosophy of Law and Sociology, History 
of Law and Financial Law. The Department of Private Law 
consists of five sub-departments: Civil Law, Commercial 
Law, Civil Procedure and Execution-Bankruptcy Law, 
International Private Law and Labour and Social Security 
Law.

In addition to the fundamental lectures of the above-
mentioned departments, various elective lectures are 
offered to the students according to their interests. Many 
elective courses such as Medical Law, Intellectual Law, 
Zoning Law, Consumer Law, Environmental Law, Maritime 
Law and Islamic Law are included in the course catalogues 
of students.

Education
Eğitim-Öğretim
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Fakültemizde; toplam 704 öğrenci kapasiteli, her türlü 
teknik donanıma sahip, geniş ve ferah 3 amfi ve 251 kişilik 
konferans salonunda dersler yürütülmekte olup, 50 PC ve 
donanımdan oluşan bilgisayar laboratuvarı ve farazi duruşma 
salonu da derslere yardımcı olmaktadır. Farazi duruşma 
salonumuzda, öğrencilerimiz edindikleri teorik bilgileri 
uygulamaya yansıtma fırsatı bulmakta ve meslek hayatına 
hazırlanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. 
Fakültemizde, ileride iyi birer hukuk uygulayıcısı olacağına 
inandığımız her bir öğrencimizin, geleceğe hazırlanması 
adına, teorik derslerle birlikte yürütülen farazi duruşmalarla 
kendilerini geliştirmelerine imkân tanınmasına son derece 
önem verilmektedir. 

Ayrıca öğrencilerimizin kendilerini akademik olarak 
besleyebilmeleri ve sınavlara hazırlanabilmeleri için, yaklaşık 
6000 kitap, 8 PC ve 120 kişi kapasiteli araştırma salonundan 
oluşan bir kütüphanemiz ve iki sosyal iletişim salonu 
ile okuma salonumuz da fakülte binamız içerisinde yer 
almaktadır. Hukuk fakültesi kütüphanesi gerek öğrencilerin 
gerekse de akademik personelin yararlanabileceği; kitap, 
dergi, ansiklopedi gibi çok sayıda bilimsel esere ev sahipliği 
yapmaktadır. Kütüphanemizde akademik yenilik ve 
gelişmeleri takip etme adına, belirli aralıklarla anılan bilimsel 
eserlerin güncel basımlarının temin edilmesi suretiyle 
eserlerin yenilenmesine ve yeni eserlerin eklenmesiyle 
genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Fakültemizin yer aldığı Mustafa Kemal Güneşdoğdu 
Kampüsü, doğal güzelliklerin korunduğu geniş yeşil bir 
alana yayılmış bulunmaktadır. Her türlü teknik donanıma 
sahip, Fakülte binamızın yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel 
etkinliklerin gerçekleştirilebileceği tesis ve doğal alanlarıyla 
gerek öğrencilerin gerek personelin verimli ve keyifli 
vakit geçirebileceği bir kampüs ortamına sahiptir. Fakülte 
yerleşkemizde; 800 m2 alana sahip halı saha, 540 m2 
basketbol sahası ve öğrencilerin çeşitli sosyal faaliyetleri 
de gerçekleştirebileceği bir kantin-kafeterya binası ve 
yemekhane yer almaktadır. 

With its total capacity of 704 students, lectures are carried 
out in 3 large and spacious lecture halls and a conference 
hall for 251 people equipped with all kinds of technical 
equipment. A 50 PC computer laboratory and a hypothetical 
courtroom also contribute to the lectures. Students have the 
opportunity to reflect the theoretical knowledge acquired 
into practice and prepare for their professional life thanks to 
the hypothetical courtroom. We believe that every one of 
our students will be a good law practitioner in the future as 
utmost importance is given to carry out theoretical lectures 
together with hypothetical hearings to prepare students for 
the future.

The library located in our faculty building is available to 
students in order to prepare them for the academic life 
and exams with approximately 6000 books, a research 
hall with a capacity of 120 people and 8 PCs. Two social 
communication rooms and a studying room are also 
located in the same building. The library, home to numerous 
scientific works such as books, journals, encyclopaedias, can 
be used by both students and academic staff. In order to 
follow academic innovations and developments, works are 
carried out at certain intervals to renew the books with the 
current editions of the studies and expand the library with 
the addition of new books. 

Mustafa Kemal Güneşdoğdu Campus, where our faculty 
is located, is spread over a wide green area where natural 
beauties are preserved. In addition to our well-equipped 
faculty building, the campus houses facilities and natural 
areas where students and staff can spend an efficient and 
enjoyable time with various social and cultural activities. 
The campus has a canteen-cafeteria building, where 
students can perform various social activities, and a dining 
hall, besides a 800 m2 soccer field and 540 m2 basketball 
court.

Facilities
Fiziki İmkanlar
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Fakültemizin bulunduğu Çarşamba ilçesinde, 
öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak gerek 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait gerekse de çeşitli özel 
öğrenci yurtları yer almaktadır. Ayrıca ilçede, öğrencilerin 
barınma ihtiyaçlarına yönelik yeterli sayıda konut imkânı 
da bulunmaktadır. Bununla birlikte misafirlerimiz için 11 
odalı sosyal tesisimiz de bulunmaktadır.  Çarşamba, doğal 
ve tarihi güzellikleriyle ülkemizin görülmesi gereken, 
güzel ilçelerinden biridir. Örneğin;1205’li yıllardan bu yana 
kullanılmakta olup tek bir çivi bile kullanılmadan yapılmış 
olan Göğceli Cami görülmeye değer tarihi eserlerden 
sadece biridir. 

Both private dormitories and the dormitories of the Credit 
and Dormitories Institution are available in the District of 
Çarşamba, where the faculty is located, besides a sufficient 
number of housing opportunities. In addition, the Faculty 
houses a 11-room guesthouse. Çarşamba is one of the 
most beautiful districts of our country with its natural and 
historical beauties. For example, the Göğceli Mosque, which 
was built without using a single nail and has been used 
since the 1205s, is only one of the historical monuments 
worth seeing.

Accommodation
Barınma
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Fakültemiz konum itibariyle Samsun merkeze 30 dakika, 
Samsun Çarşamba Havalimanı’na ise 15 dakika mesafede 
bulunmaktadır. Havalimanının Çarşamba ilçesinde 
bulunması dolayısıyla şehir dışından gelen öğrencilerin 
havayolu aracılığıyla yerleşkemize ulaşmaları oldukça kolay 
olacaktır. Ayrıca şehir içi ulaşım bakımından Çarşamba 
Belediyesi’nin Samsun-Çarşamba arasında sürekli olarak 
düzenlediği seferler aracılığıyla kolaylıkla merkeze ulaşım 
imkânı da bulunmaktadır.

The faculty is located 30 minutes from the Samsun city 
centre and 15 minutes from the Samsun Çarşamba Airport. 
As the airport is located within the Çarşamba District, it is 
quite easy for students coming from outside of town to 
reach the campus by plane. In terms of urban transportation, 
the Municipality of Çarşamba has a round-trip bus service 
scheduled between Samsun and Çarşamba to reach the 
city centre easily.

Transportation
Ulaşım
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